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ції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», в яких
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Університет «Україна» був створений як інклюзивний вищий
навчальний заклад, покликаний забезпечити реалізацію права на вищу
освіту для кожного і свідомо взяв на себе місію навчати людей з особ-
ливими освітніми потребами, у цьому його унікальність. Упродовж
двох десятиліть університет реалізовує принципи інклюзії та найкра-
щі світові практики доступного навчання. Загалом за час діяльності
підготовлено понад 135 тис. випускників різних спеціальностей та
освітніх рівнів, з них близько 12 тис. є особами з інвалідністю. У груд-
ні 2018 року університет установив рекорд України в категорії
«Освіта» – найбільша кількість випускників з інвалідністю в Україні з
окремого навчального закладу». Тематика інклюзії пронизує своєю
філософією усю нашу діяльність.

В Університеті стало вже доброю традицією проведення
Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої питанням
інклюзії, — «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи
та кращі практики». Дев’ятнадцятий рік поспіль учасники конферен-
ції зголосилися об’єднати свої зусилля задля розвитку інклюзивного
суспільства в Україні та обговорити нагальні питання інклюзивного
освітнього середовища.

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне
освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики»
покликана об’єднати зусилля провідних науковців та практиків із
питань інклюзивного навчання. Цьогоріч до такої роботи долучилися
490 учасників. Наукова спільнота представлена на належному рівні:
30 докторів наук, 60 кандидатів наук, 60 молодих науковців, 340 сту-
дентів із 35 закладів вищої освіти з усіх регіонів України та зарубіж-
жя, а також представники інших навчальних закладів, шкіл, науко-
вих установ, громадських організацій, підприємств.

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

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

ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

THE SIGNIFICANCE OF INTERNATIONAL PREVENTION
PROGRAMS «FRIENDS OF ZIPPY « AND «FRIENDS 

OF APPLE» FOR THE DEVELOPMENT 
OF CHILDREN EMOTIONAL AND SOCIAL SKILLS 

Daiva Malinauskien  (Siauliai University) 

Children are one of the most vulnerable social groups in society and
should receive special public attention. In European Union countries it is
recognized that environment of educational institution is important area
for the implementation of prevention programs in general. Therefore,
special attention should be paid to preventive programs, which are imple-
mented in educational institutions and proper preparation of educators
for effective implementation of these programs.

Since 1st, September 2017 Amendments in Lithuania to the Law on
Education were done decisions, whereby the educational institution is
forced to create opportunities to every child to participate in atleast one
consistent, long-term prevention program for developing social and emo-
tional competences (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eury-
dice/content/ national-reforms-school-education-38_en).

Research has shown that engaging children in prevention programs from
early childhood allows for better personal and academic achievements, both
now and in the future, and prevent adverse events and problems in older age.

The aim of the research is to discuss the significance of international
prevention programs of «Friends of Zippy « and «Friends of Apple» in
Lithuania for the development of children emotional and social skills. 

Methods of the research: analysis of scientific and methodological liter-
ature and analysis of «Friends of Zippy» and «Friends of Apple» programs.



Since 2000, Lithuania has been running the international program
«Friends of Zippy», which aims to help children at the aged of 5–7 to
acquire social and emotional skills in order to improve children’s emo-
tional well-being. The «Friends of Zippy» program teaches children how
to overcome everyday emotional difficulties: repulsion, loneliness, bully-
ing or harassment, and the difficult changes that occur in their lives. The
topics offered in the program help children to understand and encourage
them to talk about their feelings and to find ways to deal with them.

Program teaching children empathy, to make friendships, teach how
to ask for support and how to accept it, teach how to help those around
them, how to avoid situations and not to become victims of bullying, also
not become violators themselves (www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/). 

Since 2017, children with special educational needs (SEN) may be
involved into the «Friends of Zippy» program, as the original curriculum
for educators working with children with SEN has been prepared.

The program of «Friends of Apple» — an International Early Prevention
Program for Emotional and Behavioral Difficulties, aimed at school-aged
children (8–10 years) for the implementation in the school environment
was presented as continuation of program the «Friends of Zippy». 

The program helps the participating children to improve their already
existing skills and to develop new skills concerning coping with difficulties,
developing social competence, strengthening the psychological resistance of
children and to reducing possible negative impact of the social environment. 

The program is aimed for students who already participated or not
participated in the program of «Friends of Zippy»; they might be from the
different level of social and have different developmental characteristics.
Program «Friends of Apple» is purposefully directed to the development
of everyday skills to overcome difficulties and that’s why it has a great
meaning of significant prevention. (http://www.vaikolabui.lt/).

Studies on the quality and effectiveness of «Friends of Zippy» and
«Friends of Apple» show short and long-term results of program imple-
mentation. Surveys of teachers, educators and parents of children who
participated in the program suggest that positive changes in children’s
behavior, which they attributed to their participation in the «Friends of
Zippy» and «Friends of Apple» programs, were observed.

Children’s confidence in their abilities increased, as well as resistance
to negative environmental influences, ability to control themselves; chil-
dren became more sensitive to the emotional state and problems of their
friends and family members, become friendlier, able to find a solution
together, to agree to agree among themselves.
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The cases of aggressive, uncontrolled behaviors decreased and atten-
tiveness increased. All of this contributes to better academic performance
and quality of education not only in the present but also in the future.

Conclusions
• The «Friends of Zippy» and «Friends of Apple» programs of early

prevention have long time international experience and have been suc-
cessfully implemented in Lithuanian educational institutions, working
with preschool and primary school children.

• The content of the programs encourages preschool and elementary
school children to seek out the best ways and means how to overcome
everyday difficulties, stresses, feelings, make responsible choices, teach
them how to provide them, and develop empathy.

• Programs make children more attentive to each other, adults and the
environment. In this way, educators are better at communicating with
children and maintaining their attention. This contributes to the chil-
dren’s emotional well-being, the achievement of their academic perform-
ance, and quality education not only in the present but also in the future.

References

1. Nacionalin s reformos bendrajame ugdyme (2019). Nuo 2017 m. rugs jo
1 d. sigalioja Љvietimo statymo pataisos d l paty i  ir smurto prevenci-
jos mokyklose. Retrieved from: https://eacea.ec.europa.eu/national-poli-
cies/eurydice/content/ national-reforms-school-education-38_en

2. Programa „Obuolio draugai« (2019). Retrieved from: http://www.vaiko-
labui.lt/

3. Programa „Zipio draugai« (2019). Retrieved from: http://www.vaiko-
labui.lt/

SATISFACTION AND ATTITUDE TOWARDS ONE’S 
DISABILITY IN THE CONTEXT OF PHYSICAL ACTIVITY

Lina Miliūnienė, Liuda Radzevičien
Šiauliai University, Lithuania

Introduction. The paradigm of inclusion ensures possibilities for all peo-
ple to be active, to have equal opportunities for self-realization pointing no
differences of age, social or health situation. Paradigm of inclusion supports
the idea of adjusting the social and cultural environment, as well. Research
(Stеlnacke, 2011; Slingerland, 2014) reveals some specific physical and
psychological characteristics that must be taken into the mind organizing
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activities for people who have motor impairments for safe participation in
physical and sports activities. Different kinds and level of impairments
determine requirements for specialists and personal motivation features of
persons with motor impairments as well. 

The number of persons with motor impairments is not so wide
involved into active way of life. But as it is mentioned (Sku as 2003, 2012;
Samsonien  et al, 2008; Rimmer, J., Chen, Ming-De, McCubbin, Jeffrey
A., Drum, Ch. & Peterson, J., 2010) voluntary physical activities is one of
the most successful ways to social participation that is not forced by envi-
ronment; that’s why at the same time being self determinate activity it
stimulates motivation of persons with motor impairments. 

However, despite to the promotion of the integration of people with
disabilities and laws that regulate it, many people with disabilities are still
discriminated and have poor possibilities to participate in the society and
its activity (Mockevi ien , Savenkovien , 2012).

Physical activity as other outdoor activities influence on the positive
persons emotional and social wellbeing as mentioned in the research of
Rakauskienė, E. & Sku as, K., 2009. It is proved by Gudonis V., (2000);
Ruškus J., (2002); Sherrill et al., (1998) researches saying that health con-
dition partly depends on the person‘s emotional and social situation. It
means that volunteer participation in physical activity supports solving of
health, emotional and social problems that reflects ideas of biosocial
model of human functioning. 

The research aimed to reveal main factors of physical activity of people
with motor impairments associate with their life satisfaction and attitude
towards one’s disability in comparison with others who are not physically
active. 

Organization and methods of the research. To assess partly life quality
the dependant variables have been chosen: indicators of physical activity,
life satisfaction and attitude towards one’s disability. According to the
analysis of scientific literature (Sku as, 2003; Bagdonien , 2007) the
object of the research was structured and divided into three blocks: diag-
nostic and content of the block. The research data was processed using
parametric and non-parametric packet of SPSS 18.0 and Microsoft Excel
software. 

The main criterion of the selection of participants was physical dis-
ability and ability to move in a wheelchair only (some after spin cord trau-
ma, after amputations or neurological conditions). To set the level of
physical activity IPAQ (International Physical Activity Questionnaire,
short Lithuanian version) (Leke inskait , 2009) was used. 
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Analysis of the results of research 
162 persons at the age from 18 to 60 years with motor impairments

participated in the research. To form research sample random target
selection has been used. The survey took place in different sports club for
people with disabilities; NGO’s and in the summer camps of Paraplegic
Association. 

The first group was involved in different sport and physical activities.
They were trained systematically and were participants in the sport club,
national and international competitions. Second group of the respon-
dents used to attend places of general physical training according to their
own needs, health status and adjusted environmental opportunities. The
whole group of participants consists of 70% man and 30% woman. The
age of people with motor impairments for active participation in the phys-
ical activities is important factor as well. 

It is purposeful to analyze psychical activity of people with motor dis-
abilities in association with their level of education. The importance of
educational level on physical activity was analyzed by many authors
(Slingerland, 2014; Shaw &  Spokane, 2008; Droomers, Schrijvers &
Mackenbach, 2001). Research reveals that 35,8% of all the respondents
had higher university education, 43,8% have vocational education and
only 20,4% have secondary education. However, 12,7% of the respondents
had only basic education and it has been identified that all of them had
inborn disability. In general, education level of those who are involved in
sports activity is higher than other ones. 

People with motor disabilities face with different stressors in life, can
carry physical and psychological tension, and these tensions can feed off
of one another. An association between psychological distress and disabil-
ity has been observed (Dewa,  Carolyn, Lin, Kooehoorn, Goldner, 2007).
Feeling physically tense can increase person’s psychological and emo-
tional tension and vice versa (Scott, 2018, Stеlnacke, 2011). At the same
time many of them feel pain associated with health conditions and men-
tioned factors causes mental tension and decreasing of self-confidence.
The persistence of pain of persons with motor disability may be related to
psychological factors such as anxiety, depression or stress. In most persons
with chronic pain, the pain condition has consequences on the level of
activity in everyday life both during work and leisure time. 

The results of the research have shown that the indicators of the fac-
tors causing emotional tension of the majority of people with disability
involved in sports were smaller than of those who are not involved in
sports. People with disability involved in sports are much more rarely
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(p=0,012) dependent on others, they are much more rarely troubled by
stresses (p=0,014), they experienced fewer ailments (p = 0,04). The ten-
sion in personal relations was also statistically significantly different
among those involved and not involved in sports (p = 0,04). The respon-
dents not involved in sports more often stated that friends cause them
tension (p = 0,0,5). These results correspond with Fiorilli G., Iuliano E.,
Aquino G., et al., (2013) statement that person in wheelchair show better
psychological well-being and social skills than those non-participants. 

Analysis of the research data show that persons with motor impair-
ments who are active in physical activities feels emotional safer and more
confident. Significant differences analyzing result were set up in a few
diagnostic areas. Those who are active evaluates their health condition as
good (p = 0,028); more close relationships with friends (p = 0,047). But
it is still a problem that significantly differs from other statements are
episodes of anxiety (p = 0,015) and problems of personal autonomy
(p = 0,011). This information suppose that usually emotional tension and
frustration occurs due to the personal acceptance of disability in the rela-
tionship with the environment. 

The most common attitudes of physically active and physically passive
people to the barriers for social participation is limitations associated with
adjusted environment (buildings accessibility, transportation, lack of
additional technical assistance (p = 0,044)). Education as a factor for
motivation to participate in the sessions of physical activity was not so
important. The most often factor that mentioned by both groups it is dis-
crimination (environmental, economic, social, and educational) that
decrease self-confidence, motivation and perfection. D. Mockeviciene &
A. Savenkoviene (2012) pointed out that that people with disabilities
involved in sports more often drive their own car or they overcome obsta-
cles more easily getting on and off public transport. 

Facing with discrimination people in wheelchairs reacts in different
way. It depends on their own attitude towards disability, gained experience
and communication skills. The research results show that people who are
involved into physical activities reacts in more constructive way
(p = 0,03) and physically passive people in wheelchairs are linked to
respond more aggressively (p = 0,05). Usually it is not externally demon-
strated action but person’s thoughts, mimics reveals personal attitude to
discrimination coming from the environment. 

Communication skills are important for person’s successful participa-
tion in physical activity, as well. It is a way to satisfy communication
needs; to be important as person, to feel emotionally stable.

10
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Communication skills as a significant factor is important for both groups
of the respondents. The type of groups were people in wheelchairs feels
good differs. People feel themselves better in distinguished three groups:
group of people with the same type of disability, people with other type of
disability, people without disabilities (p = 0,02). The physically active
group is more open and willing to communicate with other people
(p = 0,01) and it is no difference are people have or have not disability.
Group that is not so active is closer and there is no significant differences
in the preferences of communication. 

It means that sport activities of persons in wheelchair is a kind of com-
munication with the whole community based on sports clubs and sport
areas and promoting the inclusion of people with disabilities in all their
sporting activities as far as is possible, by removing physical and emotion-
al barriers for participation. As Kennedy, P., Smithson, E., et. al., (2010)
pointed out stigma and an incorrect perception that people with disabili-
ties do not want to or cannot participate in sporting activities is one of the
biggest barriers to be overcome. 

Closed environment such as family (15,1%), friends (36,3%), educa-
tors (11,3%), have an influence encouraging people with motor impair-
ments to participate in any kind of physical activities. It is also could
depend on the relationships with family and close social environment
because there are people who knows person’s with disability needs,
habits, possibilities. We set some tendencies that persons after spinal cord
trauma are tenderer to spend time together with friends without seeking
results. Physical activity for both groups is more looks like to be leisure
than activity of wellness. 

Conclusions
Answering the problem of the research — is to find out what could fac-

tors influence more active participation of people with motor impairments
in the physical activities and supports situation of their life satisfaction.
Comparing factors that that take place in person‘s decision to be physical-
ly active or passive, the most effective and acceptable ways for specialists
could be offered working with people who have motor impairments. 

Physically active people with motor impairments makes a larger group in
comparison with those who prefer passive life-style. In both groups, people
in wheelchairs are active at the age group between 31–40 years of age. Man
are more active than woman is. Basketball is the most popular activity
among all the groups according age and gender. Physical activity is a signif-
icant factor forming person’s life satisfaction, and supports sense of self-
confidence that why physically active respondents appreciate their emotion-
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al and psychical health as sufficient. Those who are involved in physical
activity reacts to the environmental provocations more constructive. 

Group of people who are active in their everyday file through physical
activities estimates their own situation of disability more positively. It
proves research results that physically active are tender to be more open
in communication with environment, the conditions for sport activity
they values better than those who are physically passive. 

Respondents pointed out that family support and self-confidence are
one of the important factors to motivating to participate in physical activ-
ities. People with disabilities themselves pointed out the wish to spend
leisure time with friends as the most important factor that conditioned the
respondents’ participation in sports or physical activity. As the main rea-
son of not involving into applied physical activity people with disability
indicated lack of perception of the usefulness of sports. 
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INSTRUMENT FOR STUDENTS HAVING EMOTIONAL,
BEHAVIORAL AND LEARNING DIFFICULTIES, COGNITION

AND PREVENTION OF EARLY SCHOOL DROPS

Liuda Radzevičienė, Lina Miliūnienė, Aistė Batūraitė
Šiaulių universitetas, LT

Introduction. Thesis present international research on cognition, situ-
ation analysis of pupil who has emotional, behavioral and learning diffi-
culties, that leads to early school drops. The main features of pupils who
are not motivated in school attendance are problems in family environ-
ment and behavioral manifestations that lead to social conflicts. 

Method of deep-interview applied during multifold individual meetings
with pupil. Twenty-one student from four EU countries at the age from 13 to
20 years took part in the research. It was set that pupil’s difficulties and
strengths at school, de-motivational and motivational aspects, weak points,
problems of positive self-evaluation, coping strategies, helping thoughts,
advice and wishes about future are the main inner psychological problems
that reflects in student’s environmental acting. Early school drops usually is
the result of personal, social, economic, educational and family-related fac-
tors, strongly intertwined and leading to cumulative disadvantage. The poli-
cy of EU Council discussing problems of early school drops reduction under-
lines teenagers needs appropriate measures. Students with EBLD
(Emotional, behavioral and learning disabilities) are in higher risk for social
exclusion, unemployment, antisocial life style and, in some cases, imprison-
ment. EUROSTAT (2015) data indicate that young people with non-com-
pleted secondary education more or less affected by unemployment are more
likely to depend on social benefits and have a higher risk of social exclusion.
It affects their lifetime warnings, well-being and health. Emotional, beha -
vioral and learning problems later transforms to delinquent behavior. Risk

міждисциплінарний підхід Секція І



factors at home include antisocial parents, parents suffering from depression,
family poverty, marital problems, large family size, history of family violence,
involvement of parents in drug and alcohol and poor parenting practices
(Gaik, Abdullah, Elias, Uli, 2010). Object of the research: Analysis of the
instrument structure for detection pupil’s emotional, behavioral and learning
difficulties in the context of international experience. The aim of the
research–contribute to the solution of students with emotional, behavioral
and learning difficulties for reducing early school leaving and students’
engagement. Method of the research: The deep interview instrument, sup-
porting cognition of emotional, behavioral problems and learning difficulties
composed on the analysis of scientific literature (Vaughn, Bos, & Candace S
2015; Gaik, Abdullah, Elias, Uli, 2010). 9 diagnostic areas were singled out
(Difficulties at school, Strengths at school, De-motivational aspects,
Motivational aspects, Weak points, Problems of positive self-evaluation,
Coping strategies, Helping thoughts and advices, Wishes about future).
Method of deep-interview was applied during multifold individual meetings
with pupil. The interview data was proceeded applying content analysis,
defining the main aspects for cognition of pupil’s emotional, behavioral and
learning problems. Participants of the research: 21 students from Normund
Valter Youth School (LT), Aldini Valeriani institute (IT), VET Schools in
Plovdiv and Ruse (BG), St. Zeno’s Vocational School, Kirchseeon (DE) at
the age from 13 to 20 years of age took part in the research. 

Analysis of the research data
The research reveals that in all countries — participants the situation

of pupil who have emotional, behavioral problems and learning difficul-
ties the general social situation is rather equable. 

According to the findings, family environment has direct links to the
child’s behavioral models and it proves research done by Gaik, Abdullah,
Elias&Uli, (2010). The scale of behavioral disorders is rather wide but it is
common for pupils of countries that participated in the research. In gener-
al it can be stated that any problem in family relationships determine
behavioral problems that differs by its intensity, level of harmfulness,
aggression, interruption of contacts with wider environment. Analysis of
the research results show that areas supporting positive behavior at school
are more than negative areas. Statements of the pupil show that they like
some school subjects especially those in which pupil are succeeded (physi-
cal education; sports). Another part of school activities connected with
practical workshops. It means that learning content for pupil with emo-
tional, behavioral problems and learning difficulties must be orientated to
subjects keeping their interest to attend lessons and supports their relation-
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ships with peers. As motivating factors for school attendance learning of
useful competences to find a good job, preparation for «life» mentioned as
well. Research reveals that contacts with school psychologist, school social
educator, talking with people and having fun is also motivates pupil to bee
at school. It partly denies idea that pupil with EBLD do not want contacts
with specialists or classmates. They need to talk, to discuss their problems
and it is one of the ways of preventing early school drops. Involvement into
project activities, need of mutual help among students, opportunity to help
others are activities that shows need of appreciation, need to have positive
social contacts in spite of difficulties in learning process and sometimes
fears to be cast out. All mentioned above support student’s personal devel-
opment becoming more self-confident and determined; becoming more
skilled in presentations and more creative. Positive behavior supports pupil
understanding that competencies gained in school would help them in job
carrier, in future relationships. Special attention paid to the relationships
with teachers and parents, which described as a talk about their worries with
someone. It is someone who can help and try to understand them and
defeat difficulties, to get psychological counseling, not to get angry at them,
to talk to somebody and feel secure, dare to ask teachers for help, to know
that something pleasant after finishing their lessons and homework, prom-
ise of rewards by parents. These wishes said talking about positive experi-
ence at school and planning student’s future life activities. 

As de-motivating factors not interesting and understandable content of
learning were pointed out (complicated study programs according to the abil-
ities of the pupils, students don’t know what to do during the lesson, too
many requirements and tasks, anxiety of the exams, feeling anxious to get any
graduation at all). Students indicate that knowledge gained in the classroom
hardly applicable in real life and at the same time lack of practical skills men-
tioned. As strong de-motivating fact is teacher’s behavior with EBLD.
Students were talking about double standards for those who have problems in
academic achievements — prejudice attitudes, intimidation, humiliation,
bulling. Sometimes students mentioned poor professional motivation of the
teacher: teachers are angry and do not like their work; teachers talking too
quick make the feeling not to understand lessons contents; teachers not
explaining comprehensible what to do and in which way in order to succeed.
Student’s with EBLD face with negative attitudes from classmates (being
vexed and distracted by classmates, being bullied and sidelined by classmates,
unfavorable attitude to the pupils coming from the lower parts of society).

Generalizing research data, we reveal situation of EBLD is complicated
and needs multidisciplinary approach. Among problems that occur for
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EBLD, specialists, teaching staff, parents and society there is environmen-
tal and psychological factors that could lead to the solving of problems. 

Conclusions
1. Students with emotional and behavioral difficulties often described

as mischievous, poorly educated, lower school attendance, and this influ-
enced by lower learning outcomes, leading to lower secondary education
and early school leaving. Early school drops of these students have long-
term negative effects on social development and economic growth.

2. Behavior supporting areas are: 
– subjects and activities that students like; 
– diligence and ambitions to master difficult subjects; 
– support and appreciation by the peer group; 
– mutual help among students; acknowledgement and awarding; 
– creating a positive relationship with teachers, classmates and parents; 
– development of skills for the future, gained competences at school; 
– ability to deal with the problems; 
– applying of individual learning strategies; 
– attention to students hobbies; 
– positive behavior of the teachers and good psychological climate in school.
3. Positive behavior do not support emotional dissatisfaction, insecu-

rity, problems in learning subject’s content, issues related with teaching
style, complicated study programs, psychological climate at school, neg-
ative attitude from teachers, unsupported learning environment, negative
attitude from others, behavioral problems.
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Improve the learning environment and provide the needs of all stu-
dents with respect for their abilities and capabilities. Teachers and stu-
dents are exposed to a wide variety of learning ways and their methods
must be personalized — taking into account the individual characteristics
of educational and cognitive activity of children with special needs.

The aim of this research is to teach our community that how to enact
the rules for the disabled people and how to create the New Zealand
example in Ukraine. 

The author of the publication substantiates the essence and necessity
of introducing an interdisciplinary approach as an indispensable condi-
tion for comprehensive activity. Different approaches to the problem of
interdisciplinary are analyzed and their own vision of the directions of
implementation of the interdisciplinary approach in inclusive activity is
highlighted.

Disability is not something individuals have. What individuals have are
impairments. They may be physical, sensory, neurological, psychiatric,
and intellectual or other impairments.

Disability is the process which happens when one group of people cre-
ate barriers by designing a world only for their way of living, taking no
account of the impairments other people have. Our society is built in a
way that assumes that we can all move quickly from one side of the road
to the other; that we can all see signs, read directions, hear announce-
ments, reach buttons, have the strength to open heavy doors and have sta-
ble moods and perceptions. Although New Zealand has standards for
accessibility, schools, workplaces, supermarkets, banks, movie theatres,
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churches and houses are in the main, designed and built by non-disabled
people for non-disabled users [1].

Everyone can make a difference for someone. The people in New
Zealand’s community offer support, guidance and help them shaping the
life the way they want. Where there is a person, there will always be a com-
munity and as a wheelchair user, it’s even more important now than ever [4].

New Zealand is a non-disabling society — a place where disabled peo-
ple have an equal opportunity to achieve their goals and aspirations, and
all of New Zealand works together to make this happen [2].

Inclusive education means that children and young people learn the
best when they: feel accepted, enjoy positive relationships with their fel-
low lear ners and teachers, and are able to be active, visible members of the
learning community. 

All children and young people are engaged and achieve through being
present, participating, learning and belonging. It means all learners are wel-
comed by their local early learning service and school, and are supported to
play, learn, contribute and participate in all aspects of the life at the school
or service [5].

Benefits of inclusive education — educating for diversity. Diversity is a
defining feature of our society and therefore of their communities, work-
places, schools, and early learning services.

Inclusive education provides learners with opportunities to:
– foster a learning culture of respect and belonging;
– positively affect understandings and expectations about inclusion in

their community and in wider society;
– learn about and accept individual differences, lessening the impact

of harassment and bullying;
– be both teacher and learner, «tuakana teina» model;
– experience diversity as a source of strength and a catalyst for innovation;
– develop wide-ranging friendships;
– develop strengths and gifts, with high expectations for each child

beyond formalized assessments;
– work on individual goals and pathways while participating in the life

of the learning community alongside their peers;
– involve family, and community in their education and in the activi-

ties of their local school or early learning service [3].
New Zealand schools also have binding obligations to include and

provide a quality education for all learners under the: New Zealand
Disability Strategy, and United Nations Convention on the Rights of
Person with Disabilities [5].
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How Education Act 1989said: «people who have special education
needs (whether because of disability or otherwise) have the same rights to
enroll and receive education at state schools as people who do not». The
writer deliver how to inspire the community for the disabled people and
how make suitable environment for them.
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В статті розкрито поняття «соціальний супровід». Охарактеризо ва -
но соціально-психологічне забезпечення якості медичної допомоги. Ви -
значе но роль ВМЗ у адаптації військовослужбовця з інвалідністю до
цивільного життя. 

Acompaniment» is exposed in the article. The socialpsychological provid-
ing of quality of medicare is described. A role is certain military medical estab-
lishment in adaptation of serviceman with disability to civil life.

Соціально-психологічне забезпечення якості медичної допомоги,
як актуалізація здібності учасників процесу взаємодії в ході медичної
діяльності повноцінно і всебічно задовольняти потребу пацієнта
у відновленні (збереженні) здоров’я, являє собою технологію
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підтримки соціально-психологічних парамет рів медичної допомоги
у вигляді системи управлінських та спеціа ль них психологічних,
діагностичних і корекційних заходів, спрямованих на раннє
виявлення, профілактику та усунення труднощів, які виникають
в системі взаємодії суб’єктів (медичний персонал, пацієнт, керівний
персонал) при наданні медичної допомоги. [1, с. 39].

Важливі соціально-психологічні параметри (залежні і проміжні
змінні) соціально-психологічного супроводу, що належать до
підсистем: «медичний персонал — пацієнт», «управлінський
персонал — персонал», «персонал — персонал»: ефективність
лікувально-діагностичного процесу; соціальна задоволеність
пацієнтів; соціальна задоволеність персоналу; стиль керівництва;
психологічний клімат у колективі. Між ними існує взаємозв’язок. 

Під якістю медичної допомоги слід розуміти властивість
учасників процесу надання медичної допомоги військово служ бов -
цям з інвалідністю актуалізувати свої здібності на повноцінне
і всебічне задоволення потреб пацієнта у відновленні (збереженні)
здоров’я із застосуванням сучасних медичних технологій. Суб’єкти
надання медичної допомоги оцінюються очима пацієнта і від того,
наскільки дана обставина ними рефлексує, якою мірою сам пацієнт
є суб’єктом у взаємодії з лікарем і медичною системою в цілому,
залежить результативність та якість наданої допомоги. Даний підхід
повною мірою відповідає вимогам клієнт-терапії, яка базується на
уявленні про суб’єктності партнерів по спілкуванню і є центральною
ланкою в системі взаємодії персоналу і пацієнтів. [2, с. 95].

Зміст соціально-психологічного забезпечення включає: 
Психодіагностику основних соціально-психологічних процесів

(анкетування, тестування); 
Психологічне навчання і просвітництво суб’єктів лікувально-

діагностичного процесу — управлінців, медичного персоналу
(лікарів та медсестер), пацієнтів, тобто зміна психологічної позиції
суб’єктів медичної системи шляхом проведення психологічних
тренінгів, навчальних семінарів;

Виявлення конкретних соціально-психологічних труднощів
у реалізації якості медичної допомоги; 

Психологічну підтримку (консультування) суб’єктів лікувально-
діагностичного процесу; психологічну експертизу управлінських
рішень, які зачіпають якість медичної допомоги, соціально-
психологічний контроль якості на всіх етапах надання медичної
допомоги. 
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Соціально-психологічне забезпечення соціально-психоло гіч но -
го супроводу може розглядатися як технологія підтримки
соціально-психологічних параметрів медичної допомоги у вигляді
системи управлінських та спеціальних психологічних, діагнос тич -
них та корекційних заходів, спрямованих на раннє виявлення,
профілактику та усунення труднощів, які виникають в системі
взаємодії суб’єктів (медичний персонал, пацієнт, керівний
персонал) при наданні медичної допомоги. [3, с. 41].

Військово-медичний заклад відіграє дуже важливу роль під час
фізичної, психологічної та соціальної адаптації. Адже це перша
установа куди потрапляє військвослужбовець, котрий
отримав інвалідність. Від того, який мікроклімат у військово-
медичному закладі та наскільки якісно надається допомога, буде
залежати наскільки швидко військовослужбовець з інвалідністю
адаптується до цивільного середовища. Адже, військово служ -
бовець, котрий отримав інвалідність потребує особливого підходу. 

Тому, соціальний супровід поранених або хворих військо во служ -
бовців — діяльність законодавчих і виконавчих органів влади,
військового управління та місцевого самоврядування щодо
забезпечення їх соціальної захищеності, а також вирішення супутніх
наявних проблем: сплеск агресії, відчуття безвиході, діагностування
«бойових психологічних травм», нездатність концентрувати увагу,
втрата пам’яті, підвищена чутливість до світла, фізичні проблеми
(розлад шлунку, безсоння, послаблення зору та слуху тощо). При
організації допомоги військово службовцям, які брали участь
у бойових діях, доцільно враховувати соціальні, етнічні, релігійні,
сімейні та інші обставини, які можуть впливати на психічний стан
військовослужбовців у віднов лю валь ний період.
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ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
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Анотація. у тезах характеризується понять інтеграції та інклюзії як
найбільш сучасних форм навчання дітей з особливими потребами в умовах
масових навчальних закладів, розкриття та сутність процесів інклюзії
та інтеграції в освіті. Наявність підготовлених педагогів, які володіють
методами і прийомами навчання і підтримки «особливих» дітей в умовах
спеціалізованих навчальних закладів

Annotation. Theses characterize the notions of integration and inclusion as
the most up-to-date forms of education for children with special needs in condi-
tions of mass educational institutions, the disclosure and essence of processes of
inclusion and integration in education. Presence of trained teachers who have the
methods and techniques of teaching and supporting «special» children in special-
ized educational institutions

Актуальність і необхідність соціальної, культурної та освітньої
інтеграції та інклюзії дітей з особливостями розвитку в систему
суспільних відносин підкреслюється в роботах А. Колупаєвої,
М. Малофєєва, Н. Назарової, С. Шевчен ко, Н. Шматко, М. Чай -
ковсь кого та інших. 

У дослідженнях І. Бгажнової, В. Бондаря, Л. Волкової, І. Гіле -
вич, В. Засенка, Г. Махортової, Т. Сак, В. Синьова, Л. Тиг ра нової,
Л. Шипіциної особлива увага приділяється питанням надання
практичної допомоги особам з обмеженими можливостями
в процесі їх інтеграції в суспільство, вивченням спеціальних
умов успішної інклюзії, визначенням основних напрямів по
включенню дітей з особливостями у розвитку в загальноосвітній
процес.

Однак, незважаючи на достатню кількість інформації з питань
включення дітей з особливостями у розвитку в єдиний освітній
простір, ставлення до спільного навчання учнів з різними
потребами неоднозначне. 
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Метою інтеграції в освіті — залучити дітей з різними
можливостями у вже сформоване шкільне життя і шкільну
структуру, допомогти вписатися у вже існуючу модель навчання.
При цьому успішність інтегрованого навчання визначається,
головним чином, готовністю дитини до навчання в умовах
освітньої школи, тобто наявністю в неї відповідного віковій нормі
або близького до неї рівня психофізичного і мовного розвитку, що
дозволяє дитині опанувати загальноосвітній стандарт у строки,
передбачені для дітей, що нормально розвиваються.

Результативність навчально-виховної, корекційно-реабілітацій -
ної і лікувально-профілактичної роботи в інклюзивному класі
(групі) значною мірою залежить від координованості впливів усіх
членів команди (керівника закладу, педагогів, лікарів, психолога,
дефектолога, реабілітолога, батьків) на дітей з особливостями
психофізичного розвитку, комплексного підходу до планування
і реалізації корекційно-розвивальних заходів. Важливо заохочувати
організацію неформальних груп підтримки серед вихован -
ців закладу, педагогів та батьків з метою створення простору для
соціальної реабілітації дітей з особливостями психофізичного
розвитку.

В основі практики інклюзивної освіти лежить ідея прийняття
індивідуальності кожного окремого учня. Тому, інклюзивне навчан -
ня, з одного боку, має бути організоване таким чином, щоб
задовольнити особливі потреби кожної дитини, а з іншого передбачає
його самостійну активну участь у процесі отримання знань.

Однак варто зазначити, що кожна дитина, незалежно від своїх
особливостей — фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних
чи мовних, повинна мати можливість реалізувати своє право на
навчання в будь-якому типі освітнього закладу і отримати при
цьому гідну та якісну освіту.
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Анотація. Ми розглядаємо ларпи як метод формування толерантності
студентської молоді до різних суспільних груп, який дозволяє зменшувати
соціальну напругу та несправедливість. Ларп це різновид рольової гри,
у якій учасники грають роль свого персонажа у максимально наближених
до реальних умовах. На нашу думку ларпи дозволяють позбавитись
стереотипів, відчути себе на місці іншого, навчитись поважати думку
людей, на яких учасник раніше не звертав уваги тощо. Тож ми пропонуємо
використовувати ларпи у освітньому процесі ЗВО з освітньою та
виховною метою. 

Summary. We consider larps as a method of forming the tolerance of student
youth to different social groups. This method allows to reduce a social tension and
injustice. Larp is a kind of role-playing game in which the participants are play-
ing the role of their character in the сlosest to real conditions. In our opinion, the
larps allow you to get rid of stereotypes, to feel in place of another, to respect the
opinion of people, which the participant didn’t pay attention before etc.
Therefore, we propose to use larps in the educational process in universities for
the educational purposes.

На широке застосування рольових ігор в різних сферах діяльності
людини вказує П.Горностай: рольова психотерапія; рольовий
тренінг; освіта; драматургія — власне театр; «рольові ігри дії наживо»
і т. ін. і називає методи, які використовуються у цих технологіях
«методами дії», або методами набуття досвіду [2, с. 58–60].

Ларп як різновид рольової гри найчастіше використовується як
форма відпочинку та активного проведення дозвілля. Викорис тан -
ня ларпів з освітньою метою для формування толерантності
у суспільстві не є розповсюдженим методом соціальної роботи.
Організатори ларпів повинні створити певний антураж для
максимального занурення учасників у свої ролі. Учасники повинні
відігравати дії свого персонажу, діяти за його мотивацією і власним
бажанням. Залежно від мети, проблематики та готовності
учасників ларпи можуть тривати від кількох годин до кількох днів.
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Іноді, з метою підвищення ефекту, організатори ларпів можуть
втручатися у хід гри, беручи на себе роль допоміжних персонажів. 

Учасники мають поводитись в межах особливостей поведінки та
життєвого досвіду свого персонажа. Особливий соціально-психо -
ло гічний ефект мають спроби подолання викликів у досягненні
цілей персонажа. Такі досягнення сприймаються гравцем як
особистісні перемоги. Відповідно соціально напружені події
у ларпах можуть формувати соціальну активність учасників, що
може використовуватись у практичній соціальній роботі. 

Перевтілюючись у роль, про яку людина навіть не думала,
проходячи через зміни усталеного сценарію поведінки, змінюються
і уявлення про таких людей у реальному житті, людина вчиться чути
голоси, які у повсякденному житті є дискримінованими або
витісненими, пробує пережити і осмислити дії інших людей. Завдяки
ларпам можна налагодити взаємодію між людьми, які мають різні
інтереси, потреби та цінності. В освітньому процесі ЗВО ларпи можна
використовувати з метою: визначення ставлення учасників до
зазначених тем; отримання власного досвіду вирішення певних
проблем; формування у студентів власної позиції щодо обіграних
ситуацій; напрацювання навичок безпечної відповідальної поведінки.

Ми пропонуємо використовувати ларпи для зняття у студен -
тів вікових, релігійних, етичних, національних, гендерних, еко -
номіч них, расових упереджень, упереджень, пов’язаних з інвалід -
ністю, із зовнішністю тощо [1].

Ларпи дозволяють у реальних ситуаціях: розуміти та чути один
одного, враховувати потреби всіх сторін у конфліктних ситуаціях;
розуміти мотиви, потреби та стратегії інших учасників; піднімати
актуальні питання, які раніше не висловлювались, давати слово
вразливим чи дискримінованим соціальним групам; досліджувати
мотиви, стратегії прийняття рішень, стереотипні уявлення про
процеси і ролі людей у цих процесах; переосмислювати ситуації
і можливості їх вирішення самими учасниками [3].

Окрему значимість відіграє процес «виходу з ролі». В кінці ларпу
обов’язково має відбутись: обговорення ставлення учасника до
свого персонажа, позитивних та негативних емоцій, які він
пережив, виконуючи роль, зворотній зв’язок від інших учасників.

На нашу думку, метод ларпів можна застосовувати для вихо ван -
ня молоді, для зменшення у суспільстві проблем насильства,
знущань, різних видів залежностей, пасивного способу життя, для
формування толерантності до різних категорій населення.
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У статті розглянуто особливості впровадження освітньої інклюзії як
одного з напрямів соціального залучення дорослих людей з інвалідністю.
Розкрито сутність феноменів соціального відчуження/залучення.
Методами дослідження обрано аналіз, синтез, систематизація, опис.
Актуалізовано необхідність освіти дорослих людей з інвалідністю,
уточнено розуміння інклюзії в широкому смислі, конкретизовано категорії
відчуження/залучення. Висвітлено практичне значення результатів, що
полягає в інтегруванні перспективних освітніх ідей щодо впровадження
освітньої інклюзії для дорослих людей з інвалідністю. Окреслено
перспективи наукових розвідок, що передбачають насамперед з’ясування
можливостей залучення дорослих людей з інвалідністю до сфер
формальної та неформальної освіти.

The article deals with the essence of the phenomenon of social
exclusion/inclusion, the peculiarities of introduction of educational inclusion are
specified as one of the directions of social inclusion of the disabled adults.
Methods of research include analysis, synthesis, systematization, description.
The results of the research consist in the specification of the exclusion/inclusion
categories, in the actualization of the necessity of the education of the disabled
adults. Practical value consists in the integration of promising educational ideas
on the introduction of educational inclusion. Prospects of the scientific research
are to find out the possibilities of including the disabled adults into the field of for-
mal and nonformula education.
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В Україні, в умовах економічної нестабільності, кризового стану
гуманітарної сфери, люди з інвалідністю стали однією з найбільш
соціально незахищених і відчужених верств населення. Вони не
здатні в звичайних умовах на рівних конкурувати на ринку праці. 

Феномен соціального відчуження й соціального залучення як
соціального явища вивчали зарубіжні дослідники, зокрема М. Асто -
янц, Р. Аткінсон, П. Абрахамсон, Джадд, Дж. Девіс, Н. Кабір, Р. Кас -
тел, Р. Левітас, Р. Ленуар, С. Паугам, Р. Рендольф, А. Турейн та ін. 

Сьогодні в нашій країні впровадження інклюзивного навчання
офіційно визнано як напрям розвитку освіти, що потребує
дослідження його організації на всіх рівнях безперервної освіти.
Відповідні положення декларуються в Законах України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», проте
реальні спроби залучити дітей і дорослих з особливостями розвитку
до освітнього процесу поки що стикаються з безліччю перешкод.
Для України інклюзивна освіта є педагогічною інновацією,
вимогою часу, а з моменту ратифікації Конвенції ООН про права
осіб з інвалідністю одним з міжнародних зобов’язань держави.
Проте в законодавстві України наявне протиріччя між
задекларованим правом на рівний доступ до всіх ланок освіти для
всіх людей і недостатньою можливістю його реалізувати через брак
умов для інклюзивної форми надання освіти. Водночас сьогодні
інновації інклюзії деякою мірою впроваджуються в систему
формальної освіти, а дорослі люди з інвалідністю до неформальної
освіти не залучаються.

Мета інклюзії в освіті полягає в ліквідації соціальної ізольо -
ваності, відторгнення, виключення, що є наслідком негативного
ставлення до різноманітності з погляду раси, соціаль ного стану,
етнічного походження, релігії, статі й здібностей. Інклюзивна
освіта є умовою більш широкої соціальної інклюзії [4, с. 56–57].

Умовою імплементації інклюзивного підходу в освіту дорослих
України є створення спеціальних умов для навчання дотримання
принципу доступності, що передбачає подолання перешкод, які
заважають людям з інвалідністю користуватися своїми правами, і є
ключовим фактором їхньої участі в житті суспільства. І.
Колесникова конкретизує основні бар’єри, які наявні в навчанні
дорослих з інвалідністю фізичні, психологічні, соціальні, освітні,
морально-вольові. Чи не найпершим бар’єром є нездатність
ідентифікувати себе з роллю людини, яка успішно навчається й має
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перспективи подальшого застосування набутого освітнього досвіду
в різних сферах діяльності та спілкування. у такому разі необхідна
зовнішня підтримка, що дає змогу сформувати відповідну освітню
мотивацію, потребу в нових знаннях [3, с. 24].

Слушною щодо порушеного питання є думка А. Герасименко та
О. Шевцової про навчання студентської молоді з інвалідністю.
Автори вважають, що найважливішим є період адаптації до
умов навчання у вищому навчальному закладі, набуття нового
статусу, засвоєння нових соціальних ролей. Негативність ситуації
для студентів з особливими освітніми потребами посилюється
й тим, що майже всі вони відчувають обмежене спілкування
з однолітками, фізичне нездужання, часто позбавлені можливості
вільного пересування, незахищені від інформаційного впливу, який
забезпечують електронні засоби масової інформації, що для цієї
групи юнацтва є ледь не єдиним засобом зв’язку з зовнішнім світом
[1, с. 41]. На думку О. Шевцової, альтернативою очного навчання
може стати дистанційне навчання осіб з інвалідністю [5, с. 48]. Ми
не поділяємо цілком думку цієї дослідниці та інших науковців щодо
беззаперечної доцільності впровадження дистанційного навчання
для людей з інвалідністю, яке, попри позитивні моменти, не
розв’язує проблему соціалізації, значно посилює ізоляцію, ігнорує
розвиток мотивації і, як наслідок, не завжди є продуктивним.
Зауважимо, що через низький рівень життя ця категорія людей та
їхні сім’ї не завжди спроможні придбати комп’ютер.

Отже, ми пропонуємо сприймати інклюзію в ширшому
розумінні як процес збільшення можливостей участі людини
з інвалідністю й у неформальній освіті, як можливість зниження
ступеня її ізоляції, оскільки основним завданням інклюзії в освіті є
ліквідація соціальної ізольованості. Освітній процес повинен бути
спрямований на розширення сфери соціального оточення людей
з інвалідністю, створення умов для їхнього включення в систему
соціального партнерства.
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Анотація: у тезах підкреслено, що викладачеві під час проведення
навчальних занять із студентами з порушенням зору слід частіше
варіювати різні види діяльності, враховуючи допустиму тривалість
безперервного зорового навантаження. Наголошено, що як механізм, що
компенсує недоліки зорового сприйняття, у слабозорих осіб виступають
слухове і дотикове сприйняття.

Abstract: Theses emphasize that during the training sessions with students
with impaired vision it is necessary to vary different types of activity more often,
taking into account the permissible duration of continuous visual load. It is
emphasized that auditory and tactile perception serve as a mechanism to com-
pensate for the disadvantages of visual perception.

Організація навчального процесу в закладі освіти для
здобувачів вищої освіти повинна здійснюватися відповідно до
Додатку до листа МОН від 05.08.2019 р. № 1/9 — 498 «Методичні
рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими
освітніми потребами у 2019-2020 н.р.» та постановою Кабінету
Міністрів України від 10.07.2019 р. № 635 «Про затвердження
порядку організації інклюзивного навчання осіб з особливими
освітніми потребами у закладах вищої освіти». 

Серед великої кількості ВНЗ України, суттєво з поміж інших
вирізняється ВМУРоЛ «Україна», який на освітянській ниві нашої
держави надає освітні послуги для людей з особливими потребами.
Університет, на відміну від державних закладів вищої освіти (ЗВО),
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не отримує бюджетних коштів від держави, і створив за рахунок
власних коштів відповідні умови: безбар’єрне середовище,
спеціалізовані приміщення, адаптивні технічні засоби тощо.
Щорічно в університеті здобувають освіту близько 6% студентів
з інвалідністю [1]. 

Специфікою навчання дітей з вадами зору є те, що вони
навчаються разом із здоровими однолітками в інтегрованих групах.
Для забезпечення рівного їх доступу до навчання в Університеті
впроваджена система супроводу навчання, що включає новітні
освітні технології, спеціальні методи підтримки та адаптивні
технічні засоби. Такі студенти, в силу специфіки захворювань
вельми обмежені в можливостях отримання інформації
в звичайному розумінні. з огляду на це, викладачі, які працюють
з такими студентами, повинні застосовувати спеціальні форми та
методи навчання, оригінальні підручники, наочні посібники та
використовувати спеціалізовані пристрої, що розширюють
пізнавальні можливості студентів.

Штучна освітленість приміщень, в яких займаються студенти
такі студенти, повинна становити від 500 до 1000 лк., тому
рекомендується використовувати настільні світильники. Світло
повинне падати з лівого боку або прямо.

Під час проведення навчальних занять слід частіше варіювати
різні види діяльності, враховуючи допустиму тривалість
безперервного зорового навантаження. До дозування зорової
роботи треба підходити індивідуально.

Як механізм, що компенсує недоліки зорового сприйняття,
у слабозорих осіб виступають слухове і дотикове сприйняття.
Особи з порушеннями зору поступаються особам з нормальним
зором в точності і оцінці рухів, ступенем м’язового навантаження
в процесі освоєння і виконання завдань. Обмеженість інформації,
одержуваної слабким зором, обумовлює схематизм зорового
образу, його убогість; порушення цілісності сприйняття, коли
в образі об’єкта відсутні не тільки другорядні, а основоположні
деталі, що веде до фрагментарності або неточності способу.

При слабозорості страждає швидкість зорового сприйняття;
порушення бінокулярного зору (повноцінного бачення двома очима)
у слабозорих може призводити до так званої просторової сліпоти
(порушення сприйняття перспективи і глибини простору). При
зоровій роботі у слабозорих швидко настає стомлення, що знижує їх
працездатність. Тому необхідно проводити невеликі перерви. Зі
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слабким зором можуть бути протипоказані багато звичайних дії,
наприклад, нахили, різкі стрибки, підняття важких предметів, так як
вони можуть сприяти погіршенню зору. Для засвоєння інформації зі
слабким зором потрібна більша кількість повторень і тренувань.

При проведенні занять слід враховувати значення слуху
в необхідності просторової орієнтації, яка вимагає локалізувати
джерела звуків, що сприяє розвитку слухової чутливості. у осіб
з порушеннями зору при проведенні занять в умовах підвищеного
рівня шуму, вібрації, тривалих звукових впливів, може розвинутися
почуття втоми слухового аналізатора і дезорієнтації в просторі.

Під час проведення занять слід назвати себе і уявити іншого
співрозмовника, а також інших присутніх, тих, хто при йшов
в приміщення. При спілкуванні з групою зі слабким зором потріб -
но кожен раз називати того, до кого звертаєтеся. Не можна
змушувати співрозмовника говорити в порожнечу: якщо ви
переміщується, попередьте його.

При лекційної формі занять зі слабким зором слід дозволити
використовувати звукозаписні пристрої і комп’ютери, як спосіб
конспектування, у час занять.

Інформацію необхідно представляти виходячи із специфіки
людей з вадами зору студента: великий шрифт (16-18 розмір),
дисковий накопичувач (щоб прочитати за допомогою комп’ютера
зі звуковою програмою), аудіофайли.

Усе записане на дошці має бути озвучено. Необхідно
коментувати свої жести і написи на дошці і передавати словами те,
що часто виражається мімікою і жестами. При читанні вголос
необхідно спочатку попередити про це. Не слід замінювати
читання переказом. у побудові пропозицій не потрібно
використовувати розпливчастих визначень та описів, які зазвичай
супроводжуються жестами, виразів на кшталт: «предмет
знаходиться десь там, на столі, це поблизу від вас...». Намагайтеся
бути точним: «Предмет праворуч від вас».

При роботі зі слабким зором можливе використання мережі
Інтернет, подачі матеріалу на принципах мультимедіа,
використання «on-line» семінарів і консультацій, консультацій
в режимі «off-line» за допомогою електронної пошти.

Особливу увагу слід приділяти розвитку самостійності і актив -
ності слабозорих студентів, особливо в тій частині навчаль ної
програми, яка стосується відпрацювання практичних навичок
професійної діяльності.

міждисциплінарний підхід Секція І



Викладач повинен проявляти педагогічний такт, створювати
ситуації успіху, розвивати в студентів віру у власні сили
і можливості.
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Інклюзія в широкому соціально-філософському сенсі розуміється як
форма буття, спільного життя звичайних людей і людей з інвалідністю,
за чи проти якої виступає суспільство та його підсистеми (у тому числі
інститути освіти), і по відношенню до якої і ті, й інші члени суспільства
мають право вільного вибору. Це процес непереривного пошуку кращих
способів вирішення питань відмінності та багатогранності. Її головна
задача навчити людей співіснувати, приймаючи відмінності і розмиваючи
межі між канонічними та загальноприйнятими рамками. Саме тому,
вона збирає і оцінює велику кількість інформації, щоб удосконалити
освітню політику і практику, стимулюючи дорослих і дітей до навчання.
Інклюзія має на меті розширити кругозір кожної людини стосовно людей
з обмежиними можливостями чи вадами, адже найголовніше — це
зрозуміти і прийняти.

Inclusion in the broader socio-philosophical sense is understood as a form of
being, of the common life of ordinary people and people with disabilities, for or
against whom society and its subsystems (including educational institutions)
oppose, and in relation to which both, and other members of society are free to
choose. It is a process of continually finding the best ways to deal with differences
and diversity. Its main task is to teach people to coexist by accepting differences
and blurring the boundaries between canonical and conventional frameworks.
Therefore, it collects and evaluates a wealth of information to improve its educa-
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tional policies and practices, stimulating adults and children to learn. Inclusion
aims to broaden everyone’s outlook on people with disabilities, because the most
important thing is to understand and accept.

«Соціальна інклюзія» — це процес, спрямований на
забезпечення можливостей та ресурсів для того, щоб кожна людина
могла брати участь в економічному, соціальному та культурному
житті та досягти рівня життя і добробуту відповідно до
стандартів якості життя, не залежно від психічних чи фізичних
можливостей.[1]

Для того, щоб інклюзія поширювалась не достатньо періодично
піднімати питання та проблеми людей з інвалідністю, потрібно
змінити концепцію соціальної політики:

Цінувати і поважати осіб з інвалідністю, адже кожна людина має
свою цінність.

Допомагати навчатись та самовдосконалюватись.
Надавати право самостійно вирішувати питання та контро лю ва -

ти власне життя.
Надавати матеріальну підтримку людям з інвалідністю, для

змоги брати участь в соціальному житті на рівні з іншими.
Мета освітньої інклюзії полягає у тому, щоб ліквідувати

соціальну ізоляцію, яка є наслідком негативного ставлення до
різноманіття, адже перші соціальні навички починають набувати
з закладів освіти, таких як садочки, школи. Освіта є одним
з основоположних прав людини й основою для більш
справедливого суспільства.

На міжнародній конференції ООН з питань освіти, науки
і культури «Інклюзивна освіта: шлях у майбутнє» відмі ча ло ся [2]
«Запровадження інклюзії в освітній сфері є не другорядним, а
центральним питанням для забезпечення високоякісної освіти
й створення більш інклюзивних суспільств… Освіта широкого
розглядається як засіб розвитку людського капіталу, підвищення
економічних показників, посилення індивідуальної спроможності
й розширення меж вибору задля використання свобод
громадянства. Освіта сприяє розвиткові здатності особи або групи
осіб приймати власні рішення та — більше, ніж будь-коли
раніше, — творити свою долю. Крім того, освіта є важливим
засобом подолання маргіналізації для дорослих і дітей, збільшуючи
їхній потенціал отримувати можливості для більш повноцінної
участі в житті своїх громад».
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Необхідно реформування освіти та удосконалення педагогічних
медодів, для уникнення труднощів у окремих учнів, а також щоб
учителі якомога повніше враховували багатоманіття учнівського
контингенту і вбачали в індивідуальних відмінностях не проблему,
яка потребує розв’язання, а нову можливість для збагачення
навчального процесу.
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В статті розкривається проблеми людей з особливими потребами.
Відкрита проблема чому з’являється інвалідність та її причини.
Охарактеризовані їх проблеми та вирішення цих проблем.

The article reveals the problems of people with special needs. A common
problem is why disability occurs and its causes. Their problems and their
solutions are described.

Серед вітчизняних науковців та практиків слід виділити
М. Авра менка, С. Богданова, Н. Борецьку, Е.Лібанову, О.Мака ро -
ву, С. Мельника, К. Міщенко, В. Скуратівського, В. Сушкевича

Постановкою проблеми є те що в кожній громаді є люди
з особливими потребами. Ці люди можуть бути з різними вадами
здоров’я такими як: ураження опорно-рухового апарату та нервової
системи, розумовою відсталістю та психічними захворювання,
також це можуть бути різні онкологічні захворювання, проблеми
з слухом та зором.

Нині можна говорити про глобальний характер проблеми
інвалідності так як ці люди є по всьому світі ті чи інші можливості
обмеженні в кожній десятій людині. Якщо на початку минулого
століття в Україні людей з особливими потребами становило біля
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3% це приблизно (1,5 мільйонів осіб) то зараз ця кількість
становить 5,3% (їх численність дорівнює 2,65 млн осіб, в тому числі
122,6 тис. дітей інвалідів). Протягом останніх тисячоліть ставлення
до людей з особливими потребами змінилося. Основою метою цих
змін стали рівність прав людей з особливими потребами на
повноцінне життя в суспільстві та створення умов реабілітації та
соціальної інтеграції. Обов’язками держави є те щоб люди
з особливими потребами в звичайному суспільстві відчували себе
звичайними людьми. В обов’язки влади входить те, щоб люди
з особливими потребами мали захист, здобували освіту, могли
працевлаштуватися, долучення людей з особливими потребами до
культурного, спортивного та культурного життя, створення
умов для того щоб ці люди могли самореалізуватися. Також можна
сказати що в радянські часи держава в суспільстві лишився поганий
спадок: раніше громада країни вважала, що про людей
з особливими потребами піклується держава, але держава була не
в змозі. Перехід до ринкових відносин та побудова соціальної
держави в Україні детермінували нові підходи до соціального
захисту інвалідів, які полягають у створенні цілісної системи на
сучасних принципах. Приєднання до міжнародних норм права,
ратифікація Україною конвенцій МОП переорієнтовує політику
щодо інвалідів до суспільно визнаних стандартів, яких
дотримуються високорозвинуті цивілізовані країни, здійснює
гармонізацію вітчизняного законодавства до міжнародних
стандартів, створює спеціалізовані реабілітаційні установи та
безбар’єрне середовище тощо. Ринкова економіка розширює
підходи до надання соціальних послуг та утримання
центрів обслуговування інвалідів. Наше суспільство поступово
усвідомлює, що без нашої допомоги людям з особливими
потребами важко знаходитись в суспільстві, але є такі люди яким
байдуже до цих людей. Вони агресивно ставляться до людей
з особливими потребами. На сьогоднішній день люди
з особливими потребами не живуть а виживають, тому що в них
мінімальна соціальна допомога. у радянські часи люди
з особливими потребами вважалися як не працездатні люди, тому
що їхні обмеженні можливості не давали бути повноцінним
учасником на ринку праці. Були в несені зміни до Закону України
«Про соціальний захист інвалідів» (ст. 2) де розповідається про те
що інвалідність — це втрата людиною певних функцій організму,
зумовленим захворюванням, наслідком травм або ураженими
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дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до
необхідності в соціальній допомозі та захисті. Людей з особливими
потребами забезпечують матеріальним, соціально-побутовим
і медичним забезпеченням. До цього забезпечення входять грошові
виплати (пенсії, допомога, одноразові виплати), забезпечення
медикаментів, технічними та й іншими засобами, книги
з спеціальними шрифтами для людей які не бачать, звукові
підсилювачі, також надання різних послуг які пов’язані
з медициною. 

Висновок: люди з особливими потребами в нашому суспільстві
раніше не отримували жодної матеріальної та моральної допомоги.
Та до цих людей ставилися не дуже добре.

На теперішній час цим людям допомагає держава та люди які до
них не байдужі — волонтери. Також для людей з особливими
потребами виділяють ліки та різні вправи для реабілітації.
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Актуальність соціалізації студентів з інвалідністю до навчання
у вищих навчальних закладах сприяє гармонізації особистості в цілому та
оволодінню професійними навиками.

The relevance of socialization of students with disabilities to study in higher
education contributes to the harmonization of the individual as a whole and
mastering professional skills.
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У сучасному суспільстві існує проблема адаптації людей
з особливими потребами, що зумовлено соціальною вразливістю
цієї категорії населення. Особливо актуальним є питання
соціалізації студентів з інвалідністю до навчання у ВНЗ, оскільки
успішна їх адаптація сприяє гармонізації особистості в цілому, та
більш ефективному оволодінню ними навиками професійної
діяльноті. Проява непристосованості супроводжується соціальною
ізольованістю, нездатністю до самовираження та самореалізації,
виникненням негативних емоційних станів, що призводять до
дестабілізації особистості. Отже аналіз факторів, що сприяють чи
перешкоджають адаптації студентів з інвалідністю під час навчання
у ВНЗ є актуальним завданням, що стоіть перед психологами та
викладачами. 

Процес адаптації передбачає, перш за все, активність самого
суб’єкта діяльності, яка вимагає осмислення своїх дій і вчинків,
пошуку власних шляхів рішень відповідно конкретним умовам
життєдіяльності, аналіз характерних особливостей і резуль та -
тів взаємодії (у даному випадку першокурсника) з новими людьми
і обставинами. Адаптація містить у собі складні, багатогранні
взаємини людини з довкіллям [2].

Адаптація студентів-першокурсників у вищих навчальних
закладах не завжди проходить успішно. 

Одні з них об’єктивно неминучі, інші носять суб’єктивний
характер і пов’язані зі слабкою підготовкою, вадами виховання
в родині та школі [2].

Соціальна адаптація — процес активного пристосування
людини до середовища, що змінилося, за допомогою різних
соціальних засобів. Розрізняють активну й пасивну соціальну
адаптацію. Показником успішного соціального пристосування є
високий соціальний статус індивіда в даному середовищі, а також
його задоволеність цим середовищем у цілому. Показником
неуспішного соціального пристосування є переміщення індивіда
в інше соціальне середовище або поведінка, що відхиляється від
норми [4].

Процес адаптації може бути здійснений двома шляхами. Один
з них має на меті пристосувати інвалідів через створення
спеціального життєвого середовища (коляски, милиці, пандуси,
підйомники тощо). Інший шлях адаптації здійснюється через
активізацію життєвої позиції хворого для подолання свого дефекту.
Він пов’язаний з особистісною позицією інваліда [5].
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Людина з інвалідністю сприймається як людина неповноцінна,
нездатна принести користь суспільству. Таке ставлення часто
призводить до зниження самооцінки таких людей, де на передній
план виходить характеристика «Я-інвалід». А це в свою чергу
призводить до самоізоляції, небажанню спілкуватись з оточуючими
з остраху бути негативно оціненим. Така людина замикається
в собі, не бажає приймати участь в групових видах діяльності. Все
це призводить до дезадаптації.

Отже, саме взаємодія інваліда з соціумом є одним з основних
чинників, що впливають на адаптаційний процес. Якщо в групі
людину з особливими потребами приймають, сприймають як
повноцінну особистість, здатну до соціальної активності, то
найчастіше такі людид намагатимуться відповідати даним
очікуванням та матимуть високий адаптаційний потенціал.
Взаємини інклюзивних і нормативних людей передбачають
відповідальність за ці взаємини обох сторін. у багатьох з них не
вистачає соціальних навичок, уміння виразити себе в спілкуванні
з оточуючими. Одним з головних показників соціально-
психологічної адаптації осіб з обмеженими можливостями є їхнє
відношення до власного життя [3].

Соціальна політика в Україні сьогодні орієнтована на інтеграцію
людей з особливими потребами в здорове суспільство. Цю
тенденцію характеризує розробка багатьох програм, спрямованих
на зменшення соціальної дистанції між здоровими людьми та
інклюзивними. При цьому не враховується те, що соціум не
готовий прийняти людей з фізичними вадами, надати їм рівні права
та можливості. Саме зменшення психологічної дистанції, на нашу
думку, призведе до значного покращення адаптаційних
можливостей людей з інвалідністю як в соціумі в цілому, так
і в умовах навчання у ВНЗ зокрема.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СІМЕЙ, 
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Анотація: В даній праці розглянуто прикладний аспект актуальної
проблеми соціальної реабілітації сімей, які виховують дітей
з інвалідністю. Було опитано 10 респондентів, з них 5 батьків які мають
дітей з інвалідністю і 5 дітей з інвалідністю. Виявлено, що усі 5 сімей
отримують санаторно-курортне лікування, але всі вони потребують
допомоги психолога. Щодо вибору майбутньої професії було доведено, що
всі опитані діти з інвалідністю хотіли б, у майбутньому, отримати
професію. Зроблено висновок про необхідність упровадження комплексної
соціальної програми супроводу сімей, які виховують дитину з інвалідністю.

Summary: This paper deals with an applied aspect of the actual problem of
social rehabilitation of families raising children with disabilities. 10 respondents
were interviewed, including 5 parents with children with disabilities and 5 chil-
dren with disabilities. All five families were found to be receiving spa treatment,
but all of them needed the help of a psychologist. Concerning the choice of future
profession, it was proved that all interviewed children with disabilities would like
to get a profession in the future. It is concluded that it is necessary to implement
a comprehensive social program to support families raising a child with a
disability.

Сім’я є основою соціалізації дитини, а особливо — дитини
з особливими потребами [1]. Такі сім’ї є вразливими до можливого
прояву нерозуміння зі сторони соціуму.
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Тому, соціальна реабілітація сімей, які виховують дітей
з інвалідністю залишається актуальною проблемою.

Українські вчені приділяють увагу вищезазначеним питанням.
Зокрема: питання інклюзивного навчання студентів у сучасних
європейських університетах розглядає Давиденко Г. В., особливості
соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами
висвітлює Чайковський М.Є., на концептуальних засадах інклю -
зив ної освіти і практичних аспектах її впровадження на теренах
України наголошують Колупаєва А.А., Савчук Л.О.. Зазначені вище
питання вивчали також: Білозерська І.О., Будяк Л. В., Ленів З.П.,
Найда Ю.М., Сак Т.В., Таранченко О.М., і ін. [2; 3; 4; 5; 7].

Тому, ми провели прикладне дослідження з метою виявлення
особливостей соціальної реабілітації сімей, де виховуються діти
з інвалідністю. Колупаєва А.А. і Савчук Л.О. ще у 2011 році
посилалися на норвезького професора Stangvik S., який пише:
«Процес інклюзії має кілька стадій: від явного чи прихованого
спротиву, через пасивне сприйняття — до активного. Сьогодні ми
наближаємося до завершальної стадії. Втім, для цього потрібно
було близько 20 років» [6].

В нашому прикладному дослідженні роботі було обстежено
10 респондентів, 5 батьків, які мають дітей з інвалідністю у віці від
24 до 40 років; середній вік респондентів — 36 років, та 5 дітей
з інвалідністю у віці від 8 до 12 років.

Предметом спостереження і опитування були особливості
соціальної реабілітації сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Сім’ї, які мають дітей з інвалідністю було обрано наступним
чином: 1 сім’я з дитиною з ДЦП, 2 сім’ї з дітьми-інвалідами
з порушеннями зору, 1 сім’я з дитиною-інвалідом з порушенням
слуху, 1 сім’я з дитиною з РДА.

Всі сім’ї потребують психологічної допомоги та всіх
батьків турбує питання вибору професії власної дитини. 80% сімей
(4 сім’ї) потребують навчання дитини вдома, медичного
обслуговування та матеріальної допомоги.

Всі 5 сімей потребують допомоги психолога. Освітнім процесом
повністю задоволені 40% дорослих та 20% дітей.

Майже всі дорослі відчувають труднощі при отриманні медичного
обслуговування у поліклініці, діти як правило цього не помічають.

Всі сім’ї відвідують реабілітаційний центр для дітей
з інвалідністю, а саме такі програми як: дельфінотерапія, ігротера -
пія, інвалідний туризм.
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Санаторно-курортне лікування отримують всі 100% опитаних
сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Друзів мають майже всі діти
з інвалідністю. Всі діти відповіли, що хотіли б отримати професію.

Отже, в результаті проведеного емпіричного дослідження
зроблено висновок про необхідність упровадження комплексної
соціальної програми супроводу сімей, які виховують дитину
з інвалідністю.
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В статті розглянуті поняття «діти з особливими потребами», «діти
з особливими освітніми потребами», здійснена спроба їх етимології,
наукового дискусу з проблеми технологій правового механізму
впровадження та розвитку інклюзивної освіти в Україні. Основна увага
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приділена осмисленню міжнародного досвіду і можливостей його
використання в практиці соціальної роботи в Україні.

The article deals with the concepts of «children with special needs», «children
with special educational needs», an attempt of their etymology, scientific discus-
sion on the problems of technologies of the legal mechanism of introduction and
development of inclusive education in Ukraine. The main focus is on under-
standing the international experience and the possibilities of its use in social work
practice in Ukraine.

Єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з
особливими потребами на сьогодні в Україні немає. В законодав -
чих та підзаконних актах найчастіше використовуються такі
поняття, як «діти, що потребують фізичної реабілітації або
психологічної допомоги», «особи, що мають вади у фізичному чи
розумовому розвитку і не можуть повноцінно реалізувати себе
у суспільстві та не мають можливості навчатись у масових
навчальних закладах на загальних засадах», або, що найчастіше, —
«діти з інвалідністю». Вагомим поступом вперед стало прийняття
Україною Конвенції ООН про права дитини, в якій найбільшого
поширення набуває соціальна модель суспільного буття, що
потребує дотримання рівних прав людини, створення середовища,
яке б могло задовольнити потреби людей з інвалідністю, зокрема
виховати ставлення до них як до людей з особливими потребами,
розробити відповідні правові норми, адаптувати архітектуру та
транспортні засоби [1]. 

Постановка і міжнародна апробація цих завдань визначає на
зрілість та злободенність осмислення теми особливих, зокрема
освітніх, проблем дитини в дослідницьких розвідках сучасної
вітчизняної науки з перспективою подальшої реалізації їх результатів
у практиці соціальної політики. Саме це і обумовлює актуальність
поданої статті. Аналіз останніх досліджень та публікацій з проблеми.
До досліджень методології, теоретичних підходів та інноваційної
термінології в сфері здобутої освіти особами з особливими
потребами, належать досить велике коло напрацювань серед
зарубіжних вчених, таких як А. Дусон, А. Мілверт, К. Кларк,
Д. Мітчелл, С. Робсон, Т. Лормен, М. Крозьє, Д. Лупарт, а також
праці українських та російських вчених: В. Бондаря, Л. Вавіної,
Т.В ласової, В. Засенка, Т. Ісаєвої, А. Колупаєва, М. Малофєєва,
А. Мігалуш, Ю. Найда, Т. Сак, М. Сварник, В. Синьова, Н. Софій,
В. Феоктістової, Л. Шипіциної та ін.
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У Конвенції ООН про права дитини окреслено, що наявність
інвалідності у дитини є підставою для захисту її від дискримінації, а
неповносправна розумово чи фізично дитина повинна мати
достойне життя в нормальних умовах, які сприяють підвищенню
впевненості в собі та забезпечують її участь у житті суспільства.
Дитина з інвалідністю має мати гідний рівень умов життя, що
забезпечує максимальну самостійність і соціальну інтеграцію [1].

Медична модель розглядає здоров’я людини як атрибут
помилок, що викликане хворобою, травмою або вродженою вадою,
тобто констатує хронічне захворювання дитини, яке вимагає
медичного втручання. Реакція громадського суспільства в даному
разі полягає, насамперед, в забезпеченні лікування, надання
соціальної допомоги та створеннясприятливих умов для
реабілітації.

Після ратифікації Україною у 1991 році Конвенції ООН про
права дитини в країні почала формуватись соціальна модель, яка
більш пов’язана з визнанням основних прав людини, на відміну від
медичної моделі, визнає інвалідність як соціальну проблему, а не як
ознаку людини. Ця модель, таким чином, спрямована на зміну
суспільства, а не людини на пристосування навколишнього
середовища до її особливих потреб. В основу моделі покладена
концепція цільового підходу, що відкриває шлях до реалізації та
становлення прав і можливостей для кожної людини у суспільному
житті і, перш за все, передбачає рівний доступ до якісної освіти.

Концепція ставить три основні вимоги:
– необхідність спеціалізованих методів обстеження, навчання та

комунікації, соціалізації і адаптації, а також особливого ставлення
під час навчання;

– забезпечення спеціальними технічно оснащеними присто су -
вання

– пристрої для пересування, інвалідні візки, слухові апарати
тощо, аж до складних комп’ютерно-медичних технологій, а також
підвищені безбар’єрності структур архітектури середовища;

– захищеність дітей у соціальному-правовому плані.
Впровадження інклюзивного навчання у повсякденну практику

передбачає формування адекватного ставлення до нього з боку
суспільства. Для вирішення цієї проблеми важливим є об’єднання
зусиль всіх державних та недержавних інституцій, вчених та
правничих фундацій, завданням яких є обґрунтування відповідної
інноваційної термінології, та її практичного втілення.
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Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана насамперед,
з тим що чисельність людей, які потребують корекційного навчання,
неухильно зростає і цю проблему потрібно вирішувати нагально.

The relevance of inclusive education is linked above all to the fact that the
number of people in need of correctional education is steadily increasing and this
problem needs to be addressed urgently.

Розвиток сучасного суспільства України і процеси інтеграції
в європейську спільноту гостро ставлять питання забезпечення
соціального захисту громадян країни, і особливо тих, хто потребує
його найбільше, зокрема, це люди з особливими освітніми
потребами.

Інклюзія (від англ. inclusion — включення) — процес збільшення
ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають
труднощі у фізичному розвитку. Він передбачає розробку
і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити
кожній людині рівноправно брати участь в академічному
і суспільному житті. Термін «інклюзія» має відмінності від
термінів «інтеграція» та «сегрегація» [1, с.3]. При інклюзії всі
зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання
бажаного результату. Міжнародні стандарти в галузі прав людини
ґрунтуються на ідеї участі кожної особи в суспільному житті на
засадах рівності й без дискримінації. Поширення в Україні процесу
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інклюзивного навчання людей з обмеженими можливостями
фізичного та (або) психічного здоров’я є не лише відображенням часу,
але й представляє собою ще один крок до забезпечення повної реалі -
за ції прав дітей з особливими потребами на якісну освіту [1, с. 12]. 

Сьогодні в Україні відбувається зміщення акцентів соціальної
політики держави стосовно інвалідів у бік формування суспільної
свідомості щодо сприйняття їх як рівних членів суспільства та
необхідності створення для цих громадян умов для повноцінного
життя, в тому числі здобуття освіти. Реальністю є те, що люди
з обмеженими можливостями, які закінчують інтернати чи
навчаються вдома, мають дуже серйозні проблеми із соціалізацією.
Інклюзія передбачає, що людина з раннього віку знаходиться
в соціумі, вчиться виживати. у дітей є можливості для
налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками
й участі у громадському житті. з іншого боку, здорові діти, які
навчаються з першого класу з дітьми з особливими потребами,
в дорослому віці по-іншому ставляться до людей з обмеженими
фізичними можливостями: вже не з жалістю чи презирством, а
нарівні, вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до
людських відмінностей, налагоджувати й підтримувати дружні
стосунки з людьми, які відрізняються від них. Аналіз зарубіжного
досвіду впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання
дітей з інвалідністю доводить, що провідна роль у цьому процесі
належить державі, при цьому політика держави відносно осіб
з інвалідністю будується на рівноправності та гарантіях
спеціальних прав для забезпечення їх життєдіяльності [3, с. 26].

Право на освіту гарантується Конституцією України, Законом
України «Про освіту» та іншими нормативними актами України.
Відповідно до Конституції в Україні, обов’язковою є загальна
і середня освіта. Однак реальні можливості отримати середню
освіту для дітей з інвалідністю є обмеженими. Професійне
навчання для інвалідів — це підвищення їхнього соціального
статусу та можливість підвищення рівня доходів, розвиток навичок
та вміння працювати. Основна мета професійного навчання
інвалідів — інтеграція їх у суспільство. Однак відносно осіб
з інвалідністю в Україні тут також порушуються принципи
доступності для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх
послуг, що надаються державою; рівності умов кожної людини для
повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку,
гуманізму, демократизму. Реальністю є те, що окремі категорії осіб
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з інвалідністю мають можливість здобувати освіту лише в умовах
спеціальних навчальних закладів [4, с. 34]. 

Відсутність належного фінансування освіти в цілому та
інклюзивної зокрема є суттєвою перешкодою на шляху її розвитку,
тому необхідними є збільшення фінансування розвитку
матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх
у доступне середовище навчання [3, с. 68]. Окремим економічним
важелем активізації розвитку інклюзивної освіти є використання
економічних стимулів для заохочення викладачів до розробки
спеціальної літератури, методичних матеріалів, які б враховували
особливі потреби студентів з однаковою нозологією, зробити їх
доступними широкому викладацькому загалу. Тому на
регіональному рівні доцільно провести широку просвітницьку
кампанію, яка б дозволила інформувати суспільство про
необхідність і важливість інклюзії; проводити спеціальну роботу
для формування в суспільстві толерантності по відношенню до
людей з особливими потребами [4, с. 133]. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Женжера Сергій Володимирович,
к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин 

та соціально-гуманітарних дисциплін Університету «Україна»
shvjed@ukr.net 

Анотація. Стандартні методи не завжди застосовні до людей
з особливими потребами. Методи візуалізації погано працюють по
відношенню до людини з вадами зору, навіть суто теоретично. Отже
варто розширювати наше методологічне мислення. Наприклад,
узагальненим варіантом методу візуалізації стає метод наочності. Тоді
як інклюзивний менеджмент в цілому стає засобом збільшення
ефективності виробничої та наукової діяльності будь-якого працівника.

Resume. Standard methods are not always applicable to people with disabil-
ities. Imaging techniques do not work well for the visually impaired, even purely
theoretical. So it is worth expanding our methodological thinking. For example,
a generalized variant of the visualization method is the clearness method.
Whereas inclusive management as a whole becomes a means of increasing the
efficiency of the production and scientific activity of any employee.

Методи візуалізації відіграють ключову роль в сучасному
менеджменті. Серед потужних засобів організації діяльності
колективу та способів аналітичної роботи цього типу можна
згадати: VSM (value stream map, мапа потоку створення цінності),
метод візуальний контроль, метод стратегічних карт Р. Каплана та
Д. Нортона, Центр управління проектом, візуальні аспекти методи
моделювання, метод ментальні карти Тоні Б юзена, модель ринку
Д. Абеля, FAST (методика системного аналізу функцій, Ч. Байтуея),
QuaD (методика оцінки якості та конкурентоспроможності за А.А.
Баришніковим), метод матричних діаграм (таблиць якості), метод
стрілочних діаграм, метод діаграм Гантта, мережеві графи, метод
«Риб ячого скелету» або діаграма К. Ісікави, метод контрольних
карток [1]. В той же час, якщо ми ведемо мову про технології
інтелектуальної та організаційної діяльності, орієнтовані на
інклюзивне середовище (як освітнє, так і професійне), то сама
техніка візуалізації несе в собі певну обмеженість. В першу чергу це
стосується студентів та працівників зі слабким зором. Вони не
тільки важко сприймають малюнок як такий, але й можуть мати
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проблеми із самим візуальним образом, бо не звикли мислити
подібного роду схемами.

Тому інклюзивне середовище передбачає вирішення питання на
більш загальному філософсько-методологічному рівні. Отже варто
віднайти спосіб дещо універсальніший за візуалізацію, проте
функціонально подібний чи аналогічний до неї. В цьому короткому
нарисі пропонується звернути увагу на своєрідний «метод
наочності», що в порівнянні з візуалізацією якраз і є (1) більш
загальним, (2) методологічно більш м’яким, бо має багато форм, та
(3) максимально інклюзивним. Такий метод полягає у створенні
ситуацій, коли певна невирішена проблема жодним чином не
приховується, є відкритою (тут можна вжити лат. термін
revelation — відкриття, зняття покрову) та навіть здійснюється
наполегливе пригадування. Наприклад, предмет, що відноситься до
головної справи дня, розташовується на чільному місці в кімнаті чи
на робочому столі. Звична ж візуальна схема в цьому випадку є
просто конкретним прикладом нагадування логіки певної
діяльності (наприклад, стратегії фірми чи матриці взаємодії
обраних факторів) у вигляді малюнка. Тоді як мислячи в категоріях
інклюзивного середовища, можна дійти висновку, що
способів такого нагадування буде значно більше. Це і комбінації
розташування предметів, і послідовність у списку справ, і система
звукових сигналів, організувати яку на суто побутовому рівні
можна за допомогою комп’ютера або й мобільного телефону.

Тобто доходимо висновку, що творче методологічне мислення
дозволяє не лише вирішити проблеми планування діяльності
людини з особливими потребами, але й розширити наше власне
бачення. Непомітна зміна порядку розташування звичних
побутових речей може стати поштовхом до оптимізації робочого
процесу. А зрештою збагатити виробничу й наукову культуру,
зробивши черговий крок від інклюзії до ефективності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО
СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ УЧАСНИКІВ ООС

Заіка Віталій Миколайович,
к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
zaika_vitaliy@ukr.net

Анотація. В статті розкрито особливості прояву посттравматич -
ного стресового розладу учасників антитерористичної операції. Подано
його відмінності від гострого стресового розладу. Також охарактери зо -
вано основні симптоми даного розладу та його прояви.

Annotation. The features of post-traumatic stress disorder of participants of
the anti-terrorist operation are revealed in the article. It is presented its differ-
ences from acute stress disorder. The main symptoms of this disorder and its
manifestation are also described.

Вступ. За даними Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників Операції об’єднаних сил (ООС)
станом на вересень 2019 року статус учасника бойових дій (УБД)
отримали більше ніж 370 тис. учасників ООС на сході України.
Більшість з них потребує заходів соціально-психологічної адаптації
до мирного життя та подолання наслідків посттравматичного
стресового розладу.

Виклад основного матеріалу. Посттравматичний стресовий
розлад (ПТСР) — це непсихотична відстрочена реакція на трав ма -
тичний стрес, здатна викликати ряд психічних і поведінкових
порушень. Для виникнення ПТСР необхідно, щоб людина
випробувала дію стресора, який виходить за межі звичайного
людського досвіду і здатний викликати дистрес [1].

На відміну від гострої стресової реакції, ПТСР виникає не під
час травмуючої події, а у віддалені терміни — після виходу людини
зі стану надтяжкого стресу. Латентний період складає, як правило,
2–6 місяців з моменту отримання психологічної травми [2].

Серед основних симптомів ПТСР вчені виділяють [3]:
– повторні, нав’язливі спогади про події, які включають образи,

думки чи відчуття — травмуюча подія переживається знову і знову.
Людина намагається забути про пережите, але спогади постійно
виникають без будь-яких зовнішніх стимулів. Виникає відчуття
реальності події. Вони можуть виникати наяву, відразу після
пробудження зі сну, при інтоксикації (алкогольній, під дією ліків);
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– сновидіння про пережиту подію, які повторюються та
викликають тривогу — сни викликають глибокі переживання
психотравмуючих подій з відчуттям їх реальності;

– такі дії та відчуття, ніби психотравмуючі події відбуваються
знову — відчуття відновлення пережитого: ілюзії, галюцинації,
дисоціативні епізоди. Можуть бути стани з розладами орієн ту ван -
ня, які тривають від декількох хвилин до декількох годин і навіть
діб, людина наче знову стає учасником психотравмуючих подій;

– значний психологічний дистрес під впливом зовнішніх та
внутрішніх подразників, які символізують будь-який аспект
травмуючої події чи нагадують про неї. В деяких випадках можуть
виникати стани психоемоційного напруження чи гострого стресу
при зіткненні з чимось, що нагадує про травмуючу подію.
Наприклад, реакція жертв нацистських концентраційних
таборів на вид свастики, учасників бойових дій на відповідні
передачі по телебаченню;

– фізіологічна реактивність під впливом зовнішніх чи
внутрішніх подразників, які символізують будь-який аспект
травмуючої події чи нагадують про неї — при зіткненні з ситуацією,
яка нагадує психотравмуючу, проявляються фізіологічні реакції:
пітливість, оніміння кінцівок, відчуття слабкості, відчуття тиску
в горлі та ін.;

– намагання уникнути думок, відчуттів чи розмов, пов’язаних із
травмою — спроби уникнути дій, місць, людей, які викликають
спогади про травму. Людина наполегливо уникає всього, що
нагадує про травму;

– часткова чи повна амнезія важливих аспектів травми — людина
не може пригадати деяких епізодів того, що з нею відбувалося;

втрата інтересу до значущих раніше видів діяльності, чи участі
в них — людина стає байдужою до всього, чим раніше захоплювалася;

– відчуття відгородженості від оточуючих — виникає відчуття
самотності навіть у колі родини, дітей, близьких і друзів;

– звуження діапазону афективних реакцій — знижений настрій,
постійне незадоволення собою та оточуючими, роздратованість,
апатія, втрата інтересу до оточуючої дійсності, зниження
реагування на сенсорні подразники;

– нездатність орієнтуватися на тривалу життєву перспективу —
формується коротка життєва перспектива, людина планує своє
життя на короткий час, виникає відчуття «неперспективного
майбутнього»;
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– ускладнення при засинанні та розлади тривалості сну — нічні
кошмари, боязнь заснути, сновидіння які відображають психотрав -
му ючу ситуацію, нервове виснаження, тривожність, нездатність
розслабитися, відчуття фізичного та душевного болю;

– роздратованість та спалахи гніву — в учасників бойових дій
виникають бурхливі реакції агресії при найменших неочікуваних
подіях, які нагадують травматичні ситуації бойових дій (різкі звуки,
крики, шум). Людина стає конфліктною, в суперечках застосовує
насилля;

– труднощі при концентрації уваги — людина не може
зосередитися на чомусь, що необхідно пригадати. В деяких випадках
концентрація уваги може бути достатньою, але тільки но виникає
стресовий фактор, як здатність зосереджуватися втрачається;

– немотивована пильність — людина стежить за всім, що від бу ває -
ться, відчуваючи небезпеку. Але ця небезпека не зовнішня, а
внутрішня, часто вона проявляється в постійній фізичній напрузі,
готовності в будь-який момент відбити зовнішню, чи подолати внут -
рішню загрозу. Поведінка таких осіб відображає характер перенесеної
психічної травми. Наприклад, учасники бойових дій часто
відмовляються сідати спиною до дверей, вибирають місця з яких вони
можуть спостерігати за всіма присутніми. Напруження не дозволяє
особі розслабитися, відпочити, вимагає значних витрат енергії;

– посилена реакція переляку — незначний шум, стук при зво дить
до того, що людина починає бігти, сильно кричати. Різні звуки,
запахи чи ситуації можуть легко стимулювати у особи спо га ди про
травмуючі події, відчуття безпомічності та незахи щеності та ін.

Висновки. Таким чином, проблема вивчення посттравматичного
стресового розладу учасників Операції об’єднаних сил в Україні
потребує свого подальшого вивчення та проведення емпіричних
досліджень з метою запобігання можливих ускладнень в їх
соціально-психологічній адаптації до умов мирного життя.
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Анотація. В статті розкрито особливості людей з інвалідністю та
види обмеження їх життєдіяльності. Подано британську трьохзіркову
шкалу обмежених можливостей. Проаналізовано особливості соціальної
роботи з людьми, які мають функціональні обмеження здоров’я. 

Annotation. The article describes the features of people with disabilities and
the types of limitation of their life. British Three Star Disability Scale submitted.
The features of social work with people who have functional health limitations
are analyzed.

Вступ. В Україні кожного року спостерігається тенденція до
зростання чисельності людей з інвалідністю внаслідок зниження
рівня медичного обслуговування, зростання наркоманії та
алкоголізму, підвищення екологічної небезпеки, дорожньо-
транспортних пригод, виробничого та побутового травматизму,
збройного конфлікту на Сході України, ранньої дитячої
інвалідізації тощо. Залишаючись і до сьогодні актуальним, це
питання набуває більшої гостроти і важливості на початку третього
тисячоліття, у час суспільних перетворень, які суттєво впливають
на долю окремої людини і визначають її життєвий шлях.

Виклад основного матеріалу. В українській та російській мовах до
кінця XVIII ст. людина з вадою розвитку тлумачилась, як каліка —
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«калека, хромец, слепец, блаженний, юродивий» — давньоруською
мовою, що ми знаходимо у пам’ятках давньоруської літератури.
Питання соціального захисту покалічених, хромих і сліпих відбито
в Уставах князів Ярослава, Володимира, Всеволода. у пам’ятці
слов’янської публіцистики 1551 року «Стоглаві» привертається
увага до убогих, злиденних, які не можуть самостійно заробляти
собі на життя через хворобу.

На початку XVIII ст. у слов’янських мовах починає вживатися
слово «інвалід» (лат. invalidus — букв. «несильний», in — «не» +
validus — «силач»), яке за походженням означає — безсилий,
слабкий, тяжко поранений, що прийшло в українську і російську
мови з французької і до кінця XIX ст. вживалося в значенні «той,
хто відслужив, заслужений воїн, який непристосований до служби
через каліцтво, поранення, старість».

У засобах масової інформації та у спеціальній літературі
вживаються паралельно різні поняття: люди з інвалідністю, особи
з обмеженими функціональними можливостями, люди
з обмеженою дієздатністю, люди з особливими потребами, особи
з вадами розвитку. Таке неоднозначне визначення та трактування
поняття людини з «інвалідністю» характеризує різні аспекти
і підходи до вирішення проблем навчання, виховання, лікування,
соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю не тільки
в Україні, але й в усьому світі.

У законодавчих документах України, як правило, домінують
терміни «людина з інвалідністю» та «інвалідність». Людина
з нвалідністю — особа, яка має порушення здоров’я зі стійкими
розладами функцій організму, обумовлене захворюванням,
наслідками травми чи дефектами, що призводять до обмеженої
життєдіяльності та зумовлюють необхідність соціального захисту.
Інвалідність — це обмеження в можливостях, спричинене
фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними,
законодавчими та іншими бар’єрами, які не дозволяють людині
бути інтегрованою в суспільство і брати участь в житті сім’ї та
держави на тих умовах, що й інші члени суспільства.

Існує багато класифікацій відхилень у здоров’ї та розвитку.
Однією з найбільш поширених є британська трьохзіркова шкала
обмежених можливостей: 1) Недуга — втрата чи аномалія психіч -
них або фізіологічних функцій, елементів анатомічної структури,
що утруднює певну діяльність; 2) Обмежена можли вість — втрата
здатності (внаслідок наявності дефекту) виконувати певну
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діяльність у межах того, що вважається нормою для людини; 3)
Недієздатність — наслідок дефекту чи обмежена можливість
конкретної людини, що перешкоджає чи обмежує виконання нею
певної нормативної ролі, виходячи з вікових, статевих чи
соціальних факторів.

Інвалідність визначається вченими як соціальна дезадаптація,
зумовлена хронічними захворюваннями чи патологічними
станами, що різко обмежує можливість включення людини в різні
процеси, у зв’язку з чим вона постійно потребує догляду та
допомоги. Розрізняють такі обмеження життєдіяльності:
порушення слуху і мови (глухі, слабочуючі, логопати); порушення
зору (сліпі, слабозорі); порушення інтелектуального розвитку
(розумово відсталі, із затримкою психічного розвитку); порушення
опорно-рухового апарату; з комплексними порушеннями
психофізіологічного розвитку (сліпоглухонімі, хворі на ДЦП із
розумовою відсталістю та ін.); хронічні соматичні захворювання;
психоневрологічні захворювання.

Організація соціальної допомоги людям, які позбавлені вести
повноцінне життя внаслідок вад фізичного або психічного
розвитку, потребує, в першу чергу, зміни ставлення суспільства до
осіб з інвалідністю та проблеми інвалідності в Україні взагалі.
Головною проблемою, яка потребує негайного вирішення, є
подолання соціальної ізоляції людей з інвалідністю, обмеженості
можливості їх спілкування, організація їх дозвілля, навчання,
пошуку можливого заробітку. Люди з особливими потребами
потребують не тільки матеріальної підтримки та заходів медичної,
професійної та соціально-побутової реабілітації, а й створення
належних умов для актуалізації власних здібностей, розвитку
особистих рис і задоволення потреб у соціальному, моральному
і духовному самовдосконаленні. Головною метою соціальної
роботи з людьми із вадами здоров’я є створення умов для їх
соціальної адаптації та самореалізації. Соціальна робота передбачає
взаємодію двох пріоритетних аспектів діяльності: з одного боку —
це діяльність соціальних інститутів, спрямована на розкриття
творчого потенціалу людей з інвалідністю, а з іншого — це надання
різноманітних видів соціальної допомоги різним категоріям людей
з вадами здоров’я.

Висновки. Допомога людям з функціональними обмеження -
ми — це складний процес, що потребує переорієнтації і, насам -
перед, у напрямі методики соціально-педагогічної і психологічної
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моделі соціальної роботи. у цьому питанні потрібний інтегральний
підхід, що ґрунтується на координації роботи спеціалістів різного
профілю (педагогів, психологів, лікарів, реабілітологів).

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З БАТЬКАМИ, 
ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Залуцький Іван Іванович,
магістр Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ
Науковий керівник: Денисюк Олена Миколаївна, к. п. н., доцент,

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

Анотація. у роботі піднімаються актуальні проблеми надання соціаль-
но-педагогічної підтримки батькам, які виховують дитину з інвалідністю.

Ключові слова: дитина з інвалідністю, соціально-педагогічна робота
з батьками, які виховують дітей з інвалідністю.

Abstract. The urgent problem of providing social and pedagogical support to
parents raising a child with a disability is raised in the paper.

Key words: child with disability, social pedagogical work with families raising
children with disabilities.

Сім’я як соціальне утворення дуже важлива в житті не тільки
людини, а й суспільства, і держави в цілому. Саме сім’я стає для
людини джерелом любові, підтримки, збереження традицій і звича-
їв, природним середовищем для виховання дитини. Для стабіль-
ності і процвітання громадянського суспільства в системі суспіль-
них взаємозв’язків важлива наявність здорової і міцної родини. 

Народження дитини в сім’ї завжди велика радість для батьків і
в той же час величезна відповідальність. Дитина концентрує на собі
увагу і турботу оточуючих її дорослих, адже дорослі мають забезпе-
чити її базові потреби, сформувати необхідні навички та вміння,
підготувати до самостійного дорослого життя і разом з тим, не боя-
тися в потрібний момент відпустити. Але буває і так, що народжен-
ня дитини затьмарюється жорстоким вироком: «дитина з інвалід-
ністю», вселяє почуття страху, невизначеності, безпорадності. 

Показник дитячої інвалідності в розвинених країнах становить
250 випадків на 10 тис. дітей і має тенденцію до збільшення. За
даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, особи з інвалід-
ністю складають 10% населення земної кулі, з них 120 млн. — діти
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і підлітки. Станом на початок 2018 року загальна чисельність осіб
з інвалідністю в Україні становила 2 млн 635 тис. осіб. За даними
МОЗ України, кількість дітей з інвалідністю віком до 18 років із
загального числа осіб з інвалідністю склало159,0 тис. осіб [2].

До категорії дітей з інвалідністю відносяться діти до 18 років,
які мають значні обмеження життєдіяльності, що призводять до
соціальної дезадаптації внаслідок порушень розвитку і росту дити-
ни, здібностей до самообслуговування, пересування, орієнтації,
контролю за своєю поведінкою, навчання, спілкування, трудової
діяльності в майбутньому [1].

При появі в родині дитини з інвалідністю змінюється звичний
і розмірений побут сім’ї, відбувається перенаправлення інтересів
сім’ї на заходи, спрямовані на проведення реабілітаційних і підтри-
муючих дій на благо дитини. Фахівцю важливо побудувати кон-
структивнии діалог з батьками у визначенні загальноі стратегіі
надання підтримки, забезпечити партнерство для досягнення
визначених цілеи. Науковці наголошують на необхідності
обов’язково брати до уваги стадіі емоціиних переживань батьків,
коли вони дізнаються, що дитина має проблеми в розвитку. Це дає
можливість добирати найбільш ефективні форми та методи роботи
з батьками відповідно стадії переживань, на яких вони знаходяться.
Серед них: бесіди; інтерактивні лекції; інформаційні заняття; тема-
тичні зустрічі; індивідуальні та сімейні консультації; просвітницькі
заняття для батьків; клуби сімейного спілкування; тренінгові
заняття; творчі майстер-класи; конкурси; фестивалі [4, с. 182].

Дослідниками визначено соціально-педагогічні засади роботи
з батьками, які виховують дітей з інвалідністю: врахування соціаль-
ної специфіки явища дезадаптації батьків; удосконалення змісту,
форм і методів соціально-педагогічної роботи з батьками; особис-
тісно-орієнтований та комплексний підходи [3, с. 14]. Такий підхід
дає підстави сприймати соціально-педагогічну роботу з даною
категорією сімей як комплекс заходів, спрямованих на поліпшення
соціального статусу сім’ї, матеріального становища, психофізично-
го стану всіх членів сім’ї, в якій росте дитина з інвалідністю.

Для розвитку і надання більш продуктивної допомоги сім’ям
з дітьми з інвалідністю, необхідно залучати до взаємодії і роботи
державні організації та установи, комерційні структури, благодійні
фонди, громадські організації.

Слід зазначити, що в останні роки в Україні намітилася тенден-
ція удосконалення системи соціальної підтримки сімей, які вихову-

56

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



57

ють дітей з інвалідністю. Цьому передував ряд факторів, зокрема,
зміцнення законодавчої та нормативно-правової бази, запровад-
ження європейських стандартів соціальної підтримки сімей з діть-
ми з інвалідністю, зміна свідомості громадян до проблеми інвалід-
ності, активне зростання числа установ реабілітаційного профілю
для дітей з інвалідністю. 
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Аннотація. Мета статті — дати читачу деяку інформацію про взає-
мозв’язок емоцій і процесу пізнання. у статті підіймається питання
незрілості мотиваційної сфери діяльності в учнів з інтелектуальними
порушеннями. Велика увага приділяється внутрішнім та зовнішнім моти-
вам пізнавальної діяльності.

Ключові слова: емоційна регуляція, інтелектуальні порушення, пізна-
вальна діяльність.

Abstract. The purpose of the article is to give the reader some information on 
about the relationship of emotions and the process of cognition. The article tou -
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ches upon the issue of immaturity of the motivational field of activity in students
with intellectual disabilities. Much attention is given to internal and external
motives of cognitive activity.

Keywords: emotional regulation, intellectual disability, cognitive activity.

Вивчення емоцій, що переживають діти у процесі навчально-
пізнавальної діяльності є надзвичайно важливим, адже ці емоції
виступають регулятором процесу оволодіння новими знаннями і є
запорукою їх успішного використання. Емоції, що з’являються слі-
дом за актуалізацією мотивів, до раціональної оцінки людиною
своєї діяльності, є генетично вихідними по відношенню до інтелек-
ту і волі. Утворюючи певну надбудову над процесами пізнання,
вони не тільки супроводжують їх, змальовуючи і оцінюючи суб’єк-
тивне значення цих процесів, а й виступають суттєвими регулято-
рами їх ефективності.

Проблемою емоційної регуляції у загальній педагогіці та психо-
логії займалися С. Ю. Бакуліна, В. М.Бехтєрєв, М. І. Бори шевсь кий,
Л. С. Виготський, В. К. Вілюнас, К. Ізард, І. І. Ільясов, Н. В. Ка пі -
тоненко, Т. С. Кириленко, Г. І. Костюк, П. В. Симонов, О. Я. Че би -
кін, а у спеціальній педагогіці та психології різні аспекти емоційно-
особистісної сфери дітей з легкими інтелектуальними порушеннями
у своїх роботах описували В. Є. Коваленко, Н. О. Макарчук, І. В. Мар -
ти ненко, Ж. І.Намазбаєва, С. Я. Рубінштейн, О. Є. Шаповалова та
інші.

Емоційна регуляція навчальної діяльності — це показник пси-
хічного здоров’я, уміння дитини керувати власними почуттями,
конструктивно управляти інтенсивністю емоцій та їх вираженням
у процесі пізнавальної діяльності. Найбільш точно взаємозв’язок
емоцій і процесу пізнання визначено В.К.Вілюнасом, який вказує,
що емоції безпосередньо включені в пізнавальні процеси, орієнту-
ють суб’єкта, вказуючи йому на значимість оточуючих його явищ,
виконують важливу функцію в регуляції динамічного і функціо-
нально-енергетичного боку мотивації.

У дослідженнях Л.С. Виготського, А. Й. Григор’єва, Г. М. Ду ль -
нє ва, А. А. Корнієнка, Н. Г. Морозової, Р. С. Муравйової, Б. І. Пін -
сь кого та інших зазначається незрілість мотиваційної сфери діяль-
ності в учнів з інтелектуальними порушеннями: обмеженість
мотивів, недостатня сформованість соціальних потреб, відсутність
допитливості, слабкий прояв та недовготривалість спонукань до
діяльності. Навіть тоді, коли дитина охоче розпочинає виконувати
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завдання чи грати, вона швидко втрачає будь-який інтерес до
заняття. При виконанні одноманітної діяльності у школярів з лег-
кими інтелектуальними порушеннями спостерігається виснажли-
вість спонукань. Слабкість та нестійкість мотивів діяльності — це
найсуттєвіший вияв незрілості мотиваційної сфери дітей молодшо-
го шкільного віку. Поряд з цим слід зазначити, що у старшокласни-
ківз легкими інтелектуальними порушеннями мотиви діяльності,
що мають практичну основу, починають набувати більш стійкого
характеру [5].

У ряді досліджень, присвячених вивченню пізнавальної діяль-
ності, виділяються мотиви зовнішні і мотиви внутрішні. Можна
вважати, що перші зумовлюють необхідність навчання, роблять
його привабливим через чисто зовнішні фактори. Другі виплива-
ють зі змісту процесуальної сторони побудови навчання, способу
реалізації діяльності та її результату. Відомо, що емоції, відобра-
жаючи відносини між мотивами і можливістю успішної реалізації
мети діяльності, включаються в процес цілеутворення. у тих випад-
ках, коли прийняті наміри здійснюються чисто раціональним шля-
хом, тобто в цьому процесі не відбувається зустрічі афекту з інте-
лектом, не виникають і відповідні функціональні новоутворення,
не здійснюється спонукальна сила свідомості. Усе це в значній мірі
зумовлює участь емоцій у ефективної регуляції навчально-пізна-
вальної діяльності [1].

Під час навчальних занять діти молодшого шкільного віку
з легкими інтелектуальними порушеннями можуть відчувати
страх, що заважає запам’ятованню і відтворюванню, злість, яка
може стати джерелом агресивної поведінки, нудьгу, що призводить
до відрази.

Отже, емоційна регуляція навчально-пізнавальної діяльності
передбачає використання різноманітних психологічних моделей
навчання, варіативність занять та їх композиційне моделювання,
індивідуально-творчі завдання різного рівня складності і відповід-
ності пізнавальним інтересам учнів з різними репрезентативними
системами, когнітивними стилями, застосування технологій невер-
бальної взаємодії; стимулювання прийомів візуалізації і естетично-
го впливу (музика, живопис, поезія, проза, фрагменти художніх
фільмів), суб’єкт-суб’єктні діалогові відносини, ціннісний обмін,
що створює умови для самозміни особистості, «відкриття» нею
можливості і необхідності «виходу за межі власного «Я».

міждисциплінарний підхід Секція І
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Особистісно-орієнтовані технології навчання майбутніх фахівців
сприяти муть кращій адаптації до практичної роботи та вирішення чис-
ленних професійних завдань. Спеціаліст має відповідати потребам та
вимогам соціального часу. Інте гроване навчання осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями передбачає спільне навчання з іншими студентами.
До них висуваються такі ж вимоги з боку викла дачів, як і до інших сту-
дентів, що сприяє їх входженню в колектив.

Person-oriented training technologies for future professionals will help to
better adapt to practical work and to solve numerous professional problems. The
specialist must meet the needs and requirements of social time. Integrated lear-
ning for people with disabilities involves collaborative learning with other stu-
dents. They are subject to the same requirements on the part of teachers as with
other students, which facilitates their joining the team.

Кваліфікований спеціаліст повинен мати не тільки великий
запас знань, а й уміти їх використовувати, зокрема, користуватися
дослідницькими методами, самостійно розв’язувати професійні
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завдання, що виникають. Питання формування професійно компе-
тентного спеціаліста широко обговорюються в пресі, але, незва-
жаючи на це, залишаються не до кінця вирішеними.

Модель спеціаліста повинна відповідати вимогам конкретного
соціального часу. А він потребує адекватної моделі спеціаліста. На
перший план виходить підготовка інженерів та фахівців для висо-
котехнологічних галузей економіки, оскільки за цими галузями
майбутнє, соціальний прогрес. Нові інженерні кадри повинні мати
компетенції, які дозволять їм швидко та професійно розв’язувати
завдання, пов’язані з розвитком суспільства як у найближчий час,
так і в майбут ньому. Адже важливою метою підготовки студентів є
формування у них готовності до виконання своїх професійних
обов’язків.

У цьому зв’язку для стратегії розвитку національної освіти
характерне зро стання уваги до особистості студента, максимально-
го розкриття його потенці алу, інтелектуального розвитку, що забез-
печує пріоритетність розвитку особи. 

Основою функціонування вищої освіти є державні освітні стан-
дарти, обов’яз кові для всіх студентів незалежно від їх фізичного
стану. Саме за такого підходу до навчання люди з обмеженими
фізичними можливостями можуть стати професіона лами та бути
конкурентоспроможними на ринку праці. Про проблеми інтегру-
вання людей з інвалідністю в суспільстві наголошується
в Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про основи соціальної захищеності інва лідів України». Є
й Постанова Кабінету Міністрів України «Про комплексну про -
граму розв’язання проблем інвалідності».

В умовах сучасного світу важливе місце займає проблема вихо-
вання та навчання особистості з обмеженими фізичними можли-
востями, в яких особливі освітні потреби. в суспільстві всі люди
рівні — це факт, але особливої уваги по требує проблема розвитку
осіб з інвалідністю, у тому числі і молоді, яка хоче здо бути вищу
освіту. Перед вищою школою поставлено завдання підготовки спе-
ці алістів знаючих, мислячих, здатних самостійно та швидко орієн-
туватися в постійно змінних економічних та технологічних умовах,
тих, хто буде нестандартно мис лити, працювати в команді та
з командою, тих, хто володіє новою інноваційною культурою. Це
стосується і інвалідів. Адже навчання студентів з особливими
потре бами у ВНЗ допомагає їм адаптуватися до нормальних життє-
вих ситуацій, позбу тися ізольованості, відчуження, комплексу мен-
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шовартості, сприяє зникненню соці альних бар’єрів та інтеграції
в соціум.

Інтегрована форма навчання у виші передбачає спільне навчан-
ня студентів з інвалідністю поряд з іншими студентами. Особли -
вістю навчання студентів з обме женими фізичними можливостями
в таких групах є те, що до них висуваються такі ж вимоги з боку
викладачів, як і до інших студентів, тобто сприймають їх як рівних,
але застосовують особистісно-орієнтовані технології навчання.

Система освіти повинна готувати спеціалістів, які будуть здатні:
адапту ватися в швидкозмінних життєвих ситуаціях, самостійно
набувати знання, вміти бачити проблеми, що виникають у реальній
дійсності та шукати шляхи для їх вирішення; працювати з інформа-
цією, виконуючи на творчому рівні її пошук, проводити її аналіз,
синтез, формулювати гіпотези розв’язання проблем, робити аргу-
ментовані висновки та використовувати їх на практиці; бути кому-
нікабель ними, самостійно працювати над своїм розвитком, підви-
щувати свій культурний рівень.

Досягнути такого результату в умовах традиційного процесу
навчання на вряд чи можливо. Парадигма навчання, прийнята ще
в ХІХ ст., провідну роль зали шає за викладачем, а роль студента є
пасивною. Такий підхід більше стосується минулого. Сьогодні ж
практично у всіх розвинених країнах діяльність педагогів спрямо-
вана на те, щоб постать студента стала провідною у системі освіти.
Важ ливість такого підходу підкреслюється не тільки педагогічною
наукою, а й прак тикою бізнесу, який є основним замовником для
системи освіти. Розробка та впро вадження в навчальний процес
нових педагогічних та інформаційних технологій дозволяє перевес-
ти систему освіти від «знаннєвої» до «компетентнісної», тобто від
засвоєння готових знань до чіткого розуміння того, яким чином і
з якою метою отримані знання можуть бути застосовані, тобто від-
бувся перехід від процесної форми набуття знань до результативної. 

Важливе місце в організації навчального процесу для студентів
з особливими потребами мають особистісно-орієнтовані технології
навчання. Особистісно-орієнтоване навчання — це організація
навчання на засадах всебічного врахування індивідуальних потреб
і можливостей студента, глибокої поваги до його особис тості, ставлен-
ня до нього як до свідомого суб’єкта навчально-виховної взаємодії
з викладачами та ровесниками. Метою цього типу навчання є ство-
рення умов (змісту, методів, середовища) для індивідуальної самореа-
лізації студента, розвитку і саморозвитку його особистих якостей.
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У тезах розглядається проблема особливостей професійного станов-
лення майбутніх фахівців у студентському інтегрованому середовищі.
Сконцентрована увага на описі принципів роботи викладачів зі студента-
ми з особливими освітніми потребами та їх батьками. 

The thesis deals with the problem of peculiarities of professional formation of
future specialists in the student integrated environment. The focus is on descri-
bing the principles of work of teachers with students with special educational
needs and their parents.

Вища освіта є ключовою галуззю на етапі розбудови україн-
ського суспільства. Вона є могутнім фактором розвитку духовної
культури народу, відтворенням продуктивних сил України. Водно -
час вища освіта, перебуваючи в категорії елітарних стандартів,
поступово набула статусу соціально-культурного мінімуму. Вона
стала своєрідною перепусткою до сфери професійної діяльності.

Визнання українським суспільством пріоритету загальнолюд-
ських цінностей вимагає від освіти нового ставлення до дітей
з особливими освітніми потребами, вирішення питань їх соціаліза-
ції та інтеграції. Середовище є важливим чинником реабілітації
студентів, які мають обмежені можливості фізичного здоров’я
і зумовлені ними особливі потреби. у вищих навчальних закладах
здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей з такими діть-
ми в освітньому процесі, створюються умови для гармонійного роз-
витку та підготовки до професійної діяльності. Тому актуальним на
сьогодні є розв’язання широкого спектру проблем навчання і вихо-
вання дітей з особливими освітніми потребами.

У своїх дослідженнях українські вчені розглядають такі аспекти, як: 
– психологічний супровід студентів з інвалідністю (І. Томар -

жев сь ка); 
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– виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обме-
женими фізичними можливостями (О. Хорошайло); 

– супровід навчання студентів з особливими потребами (М.
Чайковський); 

– реабілітаційно-адаптаційний супровід інвалідів із вадами зору
до навчання у вищих навчальних закладах (Г. Гребенюк); 

– психологічний супровід адаптації першокурсників з особли-
вими потребами (В. Скрип ник); 

– психолого-педагогічний супровід навчання осіб із порушен-
нями слуху у вищих навчальних закладах (С. Літовченко); 

– інтеграція молоді з функціональними обмеженнями в сучас-
не середовище (Н. Мірошниченко).

Інклюзія студента з інвалідністю в інтегроване освітнє середо-
вище вимагає досить тривалого періоду адаптації. Перш за все,
таким студентам потрібно: інтегруватися у навчальний процес
з його режимом, формами навчання, системою контролю знань;
ознайомитися зі структурою навчального закладу, його традиціями;
соціалізуватися у колективі студентської групи; пристосувати до
ритму студентського життя і навчання свій організм, розкрити свої
здібності і таланти.

У процесі навчально-професійної діяльності в конкретному вузі
виникає суперечність між досвідом навчальної роботи в школі
і новими вимогами до навчання у даному навчальному закладі.
Глибина цієї суперечності носить індивідуальний характер і зале-
жить як від внутрішньо-особистих чинників (мотивації вибору
професії, установки на навчання, рівня особистісної активності
тощо), так і від об’єктивних чинників, що визначають характер
навчально-професійної діяльності (наприклад, «дух вузу», «спря-
мованість групи», особливості форм і методів навчання, виробни-
чої практики тощо) [1]. 

Багатьом студентам із особливими освітніми потребами
в навчальному закладі не вистачає достатньої уваги та підтримки
з боку викладачів через те, що вони не вважають за потрібне пові-
домляти когось про свою хворобу. Деякі студенти занадто гостро
сприймають інвалідність і не хочуть, щоб через їхню ваду на них
навішували ярлики. Такі студенти вважають, що з своїми пробле-
мами впораються самостійно. Деякі студенти з інвалідністю, мож-
ливо, покладаються на методи, що їм допомагали до цього часу.
Але, оскільки темп навчання у вищому навчальному закладі швид-
ший, ніж у школі, і доводиться виконувати більшу кількість завдань
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високої складності, додаткова допомога таким дітям, безумовно,
знадобиться.

Роботу зі студентами з особливими освітніми потребами, та
також їх батьками, потрібно будувати на принципах:

1. Особистісно-орієнтований підхід до студентів та батьків, де
в центрі стоять особистісні особливості дитини, сім’ї; забезпечення
комфортних, безпечних умов.

2. Гуманно-особистісний — усебічна повага до студента, до
кожного члена сім’ї, віра в них, формування позитивної «Я-кон-
цепції».

3. Принцип комплексності — психологічну допомогу можна
розглядати тільки в комплексі, в тісному контакті психолога з кура-
тором групи, вихователем гуртожитку, викладачами, адміністраці-
єю, медсестрою, батьками.

4. Принцип діяльнісного підходу — психологічна допомога
здійснюється з урахуванням провідного виду діяльності (у навчаль-
ній діяльності). Крім того, необхідно орієнтуватися також на той
вид захоплення, який є значимим для людини [2].

Більша частина проблем у навчанні студента вищої школи
викликана несвідомим вибором спеціальності. Так дуже часто
трапляється із студентами з особливими потребами: вибирається не
професія, а вуз чи спеціальність, які можуть забезпечити належні
умови навчання, забезпечити інтегроване інклюзивне середовище.
Таким чином студентів у ставленні їх до своєї майбутньої спеціаль-
ності варто диференціювати, відповідно розмежовуючи і психоло-
го-педагогічні підходи впливу на них. Становлення особистості
студентів як майбутніх фахівців ускладнюється, якщо професія
обиралася компромісно, не з власного бажання.
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В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ
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Анотація. Стаття присвячена вивченню умов і аналізу факторів
продовження освітньої діяльності літніх людей з інвалідністю.
Наводяться результати соціологічних досліджень, обґрунтовується
важливість уваги держави до проблеми інтеграції геронтів з інвалід-
ністю в освітній простір.

Annotation. The article is devoted to the study of conditions and analysis
of factors of continuation of educational activity of elderly people with disa-
bilities. The results of sociological researches are presented, the importance
of the state’s attention to the problem of integration of the Geronts with disa-
bilities into the educational space is substantiated.

Проблема освіти старшого покоління набуває в даний час все
більшої актуальності [1, с. 94–97]. 

Багато в чому ця обставина зумовлено глобальними демогра-
фічними тенденціями. Частка літнього населення стрімко збільшу-
ється [3].

Питання підвищення освітнього рівня представників старшого
покоління з інвалідністю стає гострим і для України. у зв’язку з цим
виникає необхідність дослідження широкого кола факторів, що
детермінують процес інклюзії літніх українців з інвалідністю
в освітню діяльність [2, с. 147–154]. Існуючі дослідження освітньої
активності людей похилого віку з інвалідністю не відображають
всього спектру проблем підвищення їх соціальної компетентності.

Вибіркова сукупність дослідження — люди літнього віку з інва-
лідністю, які брали участь у спеціалізованому освітньому проекті
для літніх людей — Університет третього віку. Опитано 309 респон-
дентів у віці 60-88 років, середній вік опитаних — 67 років.
Співвідношення чоловіків і жінок склало 3: 7. Усі 100% респонден-
тів знаходилися на заслуженому відпочинку, при цьому 36% про-
довжувало оплачувану трудову діяльність. з опитаних респондентів
29% з вищою освітою, 47% — середньою спеціальною, 24% —
середньою.
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Переважна більшість опитаних (82%) переконана у доцільності
організації освітньої діяльності літніх громадян з інвалідністю.
Більше половини з них (58%) в якості мети геронтоосвіти бачать
допомогу у вирішенні повсякденних проблем, тобто у ресоціаліза-
ції та інтеграції, 22% — у підтримці професійної активності, 20% —
в організації дозвілля геронтів. Проте, п’ята частина вибіркової
сукупності все ж вважає навчання представників старшого поко-
ління з інвалідністю недоцільним.

Серед відповідей на питання анкети «Навіщо сьогодні потрібно
навчати людей похилого віку з інвалідністю?» найактуальнішою
виявилася відповідь: «знання, необхідні для виживання і адаптації
у суспільстві» (29%), на другому місці — «нові технології
і комп’ютерна грамотність» (24%). Навчання геронтів з інвалідніс-
тю у сфері законодавства (16%) представляється респондентам
більш актуальним, ніж навчання хобі-курсам (12%), освіта в сфері
медицини та здорового способу життя (8%), економічних і фінан-
сових питань (7%), а також психології (4%).

Ступінь освіченості опитаних значною мірою визначала їх від-
повіді на відповідне питання. Літні люди з інвалідністю з вищою
освітою частіше за інших категорій респондентів заявляли про
готовність до продовження своєї освітньої активності у будь-якій
сфері. Зі зниженням рівня освіти зменшувалася і частка геронтів
з інвалідністю, які бажають навчитися чогось.

При вивченні феномена геронтоосвіти неминуче виникає
питання про те, чи є відновлення освітньої активності для людей
похилого віку з інвалідністю способом подолання проблем, що
виникають в різних сферах життєдіяльності? 

Аналіз отриманих даних підтвердив, що ситуація «дефіциту
актуальних знань» є значущим стимулом для звернення літньої
людини з інвалідністю до різних форм освіти.

Значна увага у дослідженні приділялася виявленню факторів,
які ускладнюють освітню активність представників старшого поко-
ління з інвалідністю. Найпоширенішою перешкодою для спожи-
вання освітніх послуг геронтами з інвалідністю є проблеми зі здо-
ров’ям (28%). Далі йдуть відсутність доступності до курсів у он-лайн
режимі (24%), брак вільного часу (17%), скептичне ставлення з боку
рідних, друзів (15%), відсутність інтересу (7%), небажання відчувати
себе студентом і вчитися у людей молодших за себе (2%).

Резюмуючи результати дослідження, необхідно відзначити
наступні моменти. Значна частина представників старшого поко-
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ління з інвалідністю позитивно ставиться до ідеї споживання освіт-
ніх послуг в умовах Університетів третього віку. При цьому герон-
тоосвіта розглядається більшістю респондентів як інструмент ресо-
ціалізації і розвитку особистості у літньому віці та засіб інтеграції
у суспільство і реалізації потенціалу старшого покоління з інвалід-
ністю. Для представників цієї категорії характерна висока актив-
ність у напрямку самоосвіти, критичне ставлення до оцінки ступе-
ня своєї соціальної компетентності. 

Таким чином, в ході дослідження було виявлено ряд специфіч-
них характеристик і проблем інтеграції літніх українців з інвалід-
ністю в освітній простір Університетів третього віку. 

Отриману інформацію доцільно враховувати при вирішенні
завдань ресоціалізації, адаптації та інтеграції людей старшого поко-
ління з інвалідністю у сучасне українське суспільство, вдоскона-
лення існуючих програм геронтоосвіти в умовах Університетів тре-
тього віку. Результати дослідження також підтвердили важливість
вивчення установок на продовження освіти, освітніх мотивів
і детермінант освітньої активності літніх людей з інвалідністю.

Очевидно, що дана категорія громадян являє собою своєрідну
референтну групу, вивчення якої дозволяє виявити нові, раніше не
досліджені фактори, що визначають розвиток геронтоосвіти літніх
людей з інвалідністю в масштабах країни і всього суспільства.
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На сучасному етапі розвитку національної економіки, особливої
aктуaльності нaбувaє загально-суспільнa проблемa формування та реалі-
зації дієвих механізмів соціального та економічного зaбезпечення осіб
з інвалідністю. Проаналізовано стан інвалідності в Україні. Зазначено на
посилення уваги держави на бік соціальної інтеграції даних осіб.
Акцентована увага на рівноправній участі в академічному і громадському
житті осіб з інвалідністю.

At the present stage of development of the national economy, the general
social problem of formation and implementation of effective mechanisms of soci-
al and economic provision of persons with disabilities is of particular relevance.
The state of disability in Ukraine is analyzed. The attention of the state to the
social integration of these persons is emphasized. Emphasis is placed on equal
participation in the academic and public life of persons with disabilities.

Становище із забезпеченням соціальних, економічних, право-
вих і конституційних гарантій у сфері соціального захисту осіб
з інвалідністю залишається складним і не вирішеним незважаючи
на позитивні кроки Уряду та Кабінету Міністрів України.
Проблемні аспекти переважно спричиненні дефіцитом державного
бюджету на фоні ускладнення внутрішньої, економічної та полі-
тичної ситуації в країні унеможливили реалізацію державної соці-
альної політики та забезпечення потреб соціально незахищених
верств населення. При цьому відбувається не лише збільшення осіб
з інвалідністю, а й ускладнення їх нозологічних форм. 

Так, на початок 1991 р. в Україні налічувалося 1629 тис. інвалі-
дів, то станом на 01.01.2018 р. чисельність вже 2635,6 тис., або в 1,6
разів більше [1]. Водночас загальна чисельність населення України
за цей період зменшилася з 51,9 до 45,8 млн осіб, тобто на 12% [1].
Особливо тривожним явищем є висока питома вага інвалідів пра-
цездатного віку — щороку в Україні серед осіб, уперше визнаних
осіб з інвалідністю, 80–85% становлять особи працездатного віку.
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Така цифра вимагає першочергового посилення зусиль стосовно
активізації їх соціальної інтеграції, передусім, в першу чергу, через
систему зайнятості. 

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захи-
щеності осіб з інвалідністю в Україні» Ст. 17 «З метою реалізації
творчих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з ураху-
ванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується
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Основні показники соціально-економічного забезпечення осіб
з інвалідністю(на початок року)

Показники 2015 2016 2017 2018

Кількість працевлаштованих осіб з
інвалідністю, які не досягли
пенсійного віку

11715 11912 11450 11466

Забезпеченість осіб з інвалідністю
спеціальним автотранспортом, %

105 106 105 103

- кількість осіб з інвалідністю, які
мають спецавтотранспорт

69529 68530 66698 62973

- кількість осіб з інвалідністю, які
потребували забезпечення
спеціальним автотранспортом

66318 64665 63262 61177

Забезпеченість осіб з інвалідністю
технічними засобами реабілітації, %

74,7 86,2 77,6 74,8

- кількість осіб з інвалідністю, які
потребували забезпечення
технічними засобами реабілітації

228899 209415 225553 222142

- кількість осіб, яких забезпечено
технічними засобами реабілітації

170913 180480 175137 166284

Державна фінансова допомога особам з інвалідністю

Кількість одержувачів, осіб 65569 77092 79843 98255

Загальна сума призначеної місячної
допомоги, тис.грн.

62269,14 82086,13 97582,3 142038,9

Середній розмір призначеної
місячної допомоги, грн.

949,66 1064,92 1222,27 1445,61

Кількість осіб з інвалідністю, які
отримали одноразову матеріальну
допомогу

16499 12423 4738 17709

*Джерело: Складено на основі даних Державної служби статистики
України
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право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а
також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльніс-
тю, яка не заборонена законом» та Ст. 18 «Забезпечення прав осіб
з інвалідністю на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому
числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шля-
хом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, орга-
нізацій чи до державної служби зайнятості»[2] для інвалідів
мають бути створенні необхідні умови праці відповідно до індиві-
дуальної програми реабілітації інваліда, яка була ухвалена
Постановою Кабінету Міністрів України 23.05.2007 р. №757 «Про
затвердження Положення про індивідуальну програму реабіліта-
ції інваліда» [3].

Основні показники соціально-економічного забезпечення осіб
з інвалідністю в Україні представлено таблиці. 

Незважаючи на збільшення фінансування для осіб з інвалід-
ністю у 2018 р. по відношенню до попередніх років, необхідно
створити сприятливі умови для адаптації, самореалізації та інтег-
рації у суспільстві таким чином, щоб реалізувати всі потреби цієї
категорії, підвищити її самооцінку та суб’єктність у вирішенні
завдань індивідуального та соціального характеру. Потрібно кож-
ній особі з інвалідністю надати можливість рівноправно брати
участь в академічному і громадському житті.
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Із початком збройного конфлікту на Сході України суттєвої акту-
альності набула потреба підтримки учасників бойових дій. Але досі зали-
шається гострим питання щодо недосконалості системи соціальних
послуг для військовослужбовців, як фактору створення для них інклюзив-
них умов у мирному житті.

With the onset of the armed conflict in the east of Ukraine, the need for sup-
port for combatants became essential. However, the question of the imperfection
of the social services system for servicemen as a factor in creating inclusive con-
ditions for them in a peaceful life still remains acute.

Із початком збройного конфлікту на Сході України суттєвої
актуальності набула потреба підтримки учасників бойових дій. Але
досі залишається гострим питання щодо недосконалості системи
соціальних послуг для військовослужбовців, як фактору створення
для них інклюзивних умов у мирному житті. Необхідність вивчен-
ня означених проблем полягає також і в тому, що частко певні соці-
альні ініціативи виникають без врахування реальної життєвої прак-
тики учасників бойових дій та їх потреб «на цивілці». Отже, наше
дослідження полягає у з’ясуванні особливостей сприйняття соці-
альної роботи з комбатантами, як важливого чинника її вдоскона-
лення. Методологія дослідження. Наше дослідження базується на
якісній первинній соціальній інформації, здобутій за допомогою
серії наративних інтерв’ю із військовослужбовцями, що проходять
/ проходили службу в зоні проведення АТО/ООС. Особливістю
дослідження було те, що інтерв’ю відбувались в місцях несення
бойової служби, тому під час їх проведення постійно відчувались
часові та інші обмеження. Таким чином, дослідницька ситуація
дозволяла проведення інтерв’ю із досить обмеженим набором
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питань. у вибірку потрапили виключно військовослужбовці, що
мають досвід бойових дій і перебування «на цивілці», де вони сти-
кались із проблемами реінтеграції та реадаптації до умов мирно
життя. Всього було проведено десять наративних інтерв’ю. Для
забезпечення анонімності дослідження справжні імена респонден-
тів замінені іншими. Вік та стать респондента відповідають дійс-
ності. Особливості мови інформантів збережені. Отже, для форму-
вання гайду інтерв’ю було виділено ряд емпіричних індикаторів,
що, на нашу думку, найбільш адекватно забезпечували розуміння
особливостей сприйняття соціально-психологічної реабілітації
учасниками бойових дій на Сході України.

Індикатори дослідження: 1) поінформованість про програми
соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій в зоні
АТО/ООС; 2) участь у програмах реабілітації (не фізичної) ветера-
нів АТО/ООС; 3) уявлення про необхідність програм психологічної
реабілітації учасників АТО/ООС; 4) Уявлення про особистість
отримувача соціальних послуг. 5) види необхідної підтримки в умо-
вах бойового чергування/в мирних умовах. 

На нашу думку, найбільш суттєва проблема соціальної роботи із
комбатантами — незадовільна інформаційна політика у цій облас-
ті. За результатами нашого дослідження, виявилось, що про про-
грами підтримки учасників АТО/ООС (включаючи програми
загальної підтримки, наприклад, правової, так і програми соціаль-
но-психологічної реабілітації) поінформовані 40% респондентів.
Лише половина з них брала участь у програмах реабілітації. 

При цьому усі респонденти висловились за необхідність таких
програм. Хоча відповіді варіювались від невпевнених до однознач-
но ствердних («Треба 100%», «Однозначно так»). Респонденти ціл-
ком усвідомлюють складнощі адаптації до мирного життя, як для
чоловіків, так і для жінок: «Так, необхідні дуже, скільки хлопців та
дівчат які пройшли крізь пекло війни не можуть повернутися в нор-
мальне життя. А потім ми читаєм суху статистику про небойові
втрати» (Валерій, 34 роки). Хоча інколи спостерігається певний
острах. Один з респондентів висловився наступним чином: «Я
думаю, що треба. Але не кожен туди піде, щоб не думали, що він
псих» (Микола, 27 років). Як в мирному житті, так і в умовах несен-
ня бойової служби проблеми з якими стикаються військовослуж-
бовці є різноманітними та складними, що відображається і на
сприйнятті цього аспекту військовослужбовцями, які усвідомлю-
ють необхідність комплексної підтримки, а також і потребують її:
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«на одній психологічній допомозі далеко не заїдеш — тут треба
комплекс заходів» (Сергій, 48 років). 

З відповідей респондентів можна особливо виділити правову
допомогу. Її необхідність відзначили 80% респондентів. При цьому,
важливими залишаються психологічна та медична адаптація.
Загалом, в мирному житті учасники бойових дій відчувають себе
однією з найменш соціально захищених груп, що потребує «соці-
альної справедливості», правового захисту, підтримки у працевлаш-
туванні та розумінні з боку суспільства. в умовах несення бойової
служби найбільш затребуваною є психологічна допомога, яку час-
тково надають капелани: «В основному це психологічна, але так як
нормальних психологів в армії майже нема то і допомогу ми одер-
жуєм частково в основному від капеланів» (Валерій, 34 роки). 

Отже, бачимо, що система соціально-психологічного супроводу
військовослужбовців потребує вдосконалення. 
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Соціальна інклюзія відображає активний і спрямований на розвиток
людини підхід до соціального добробуту, який передбачає більше, ніж лік-
відацію бар’єрів чи ризиків. 
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Social inclusion reflects an active and human-centered approach to social
well-being that involves more than eliminating barriers or risks.

Соціальна інклюзія — це забезпечення того, щоб усі діти й дорос-
лі могли брати участь у житті громади як рівноправні члени, яких
поважають і які роблять свій внесок у розвиток громади та суспільства. 

Ізоляція людей за віковими, матеріальними, ґендерними, расо-
вими, етнічними, релігійними чи іншими ознаками перешкоджає
повноцінному розвиткові громади. Ми віримо, що ГАШ повинна
служити своїй місцевій громаді та намагатися долати наявні
бар’єри. Ми віримо, що обов’язок школи — робити все, аби усуну-
ти інституційні бар’єри для забезпечення максимальної участі усіх
дітей і дорослих у житті школи.

Усі громадсько-активні школи розвиваються по-своєму, оскіль-
ки кожен навчальний заклад має свою визначену структуру, свій
колектив, власні погляди управління та потреби місцевої громади.
Незважаючи на це, всі вони мають певні спільні характеристики.
Кожна ланка роботи в громадськоактивній школі чітко описана та
має певні критерії, які допомагають зрозуміти та визначити рівень
її розвитку. 

З метою допомогти громадсько-активним школам визначити
сильні й слабкі сторони своєї діяльності, оцінити співпрацю з гро-
мадою та потреби у навчанні, окреслити загальні принципи діяль-
ності ГАШ та послуги, які надаються на базі школи, міжнародна
команда експертів з питань якості розвитку та діяльності громад-
сько-активних шкіл розробила міжнародні стандарти якості діяль-
ності громадсько-активних шкіл. 

Інклюзія (з англ. — «долучення до будь-кого або до будь-
чого») — новий термін, який увійшов у вітчизняний словниковий
запас наприкінці ХХ ст. у 1945 році ООН прийняла Загальну декла-
рацію про права людини, в якій проголосила, що права людини не
залежать від статі, кольору шкіри, національності, релігії тощо. Усі
незалежні країни, зокрема й Україна, закріпили ці права у своїх
Конституціях. Так, ст. 23 Конституції України проголошує: «Кожна
людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при
цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має
обов’язки перед суспільством, у якому забезпечується вільний і все-
бічний розвиток її особистості»; ст. 24: «Громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом»; ст. 28:
«Кожен має право на повагу до його гідності». 
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Ці та інші статті Конституції України є особливо важливими
для людей, які мають будь-які обмеження, пов’язані зі здоров’ям,
знаннями, особливим тимчасовим станом, для людей, які є мало
мобільними і потребують додаткових зусиль для «залучення» до
соціальної сфери. Саме тому стандарт «Соціальна інклюзія» має
важливе значення для формування демократичної держави і роз-
витку соціальних стандартів. 

Розуміння і визнання, що люди різняться за своїм соціальним,
економічним і культурним походженням; що лідери в громаді
несуть відповідальність за створення єдності й гармонії в соціально-
му середовищі; розуміння питання динаміки взаємовідносин між
меншістю й більшістю (в тому числі ризиків, пов’язаних із процеса-
ми інтеграції дітей з вадами здоров’я у традиційні заклади освіти) —
це головні складові даного стандарту громадсько-активної школи.

Прийнята у грудні 2006 року ООН Конвенція про права людей
з інвалідністю та Факультативний протокол до неї змінили всесвітню
парадигму в ставленні й підходах до осіб з інвалідністю. Зокрема став-
лення до цієї соціальної групи людей як до пацієнтів, якими необхід-
но лише опікуватися і які не можуть долучатися до активного суспіль-
ного життя, змінилося на ставлення до них як до повноправних членів
суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами країни. 

У багатьох розвинутих країнах соціальна інклюзія — це загаль-
на практика, спрямована на вирішення багатьох соціальних про-
блем, включаючи як-от нерівномірність прибутків, нерівність
у сферах охорони здоров’я, освіти, труднощі забезпечення житлом
тощо. Сьогодні соціальна інклюзія — це частина рамкових законів
Європейського Союзу. Її чіткі межі важко визначити: кожна країна
має своє розуміння соціальної інклюзії. Проте повсюдно визнаєть-
ся, що соціальна інклюзія стосується інтересів і прав усіх людей,
включно з тими, хто перебуває у соціальних закладах, а соціально
інклюзивне суспільство — це таке, де всі люди відчувають свою цін-
ність, де поважається різність та несхожість індивідів, а основні
потреби задовольняються для того, щоб уможливити гідне життя. 
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ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ, 
ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Студент і курсу магістратури, спеціальності «Соціальна робота»
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В статті розкрито зміст базових понять. Обґрунтовано досліджен-
ня вітчизняних і зарубіжних вчених. Охарактеризовано групу сімей, в якій
виховається дитина з інвалідністю. 

The content of basic concepts is revealed in the article. The study of domes-
tic and foreign scientists is substantiated. A group of families in which a child with
a disability is raised is characterized.

У будь-якому суспільстві, незалежно від того, на якій стадії роз-
витку воно знаходиться, є люди, які потребують особливої уваги до
себе. Це особи, що мають певні відхилення в фізичному, психічно-
му та соціальному розвитку. Проблема ставлення до людей з обме-
женою дієздатністю стає все більше актуальною у зв’язку з тим, що
спостерігається стійка тенденція до збільшення таких осіб.
в Україні, зокрема, зростання чисельності інвалідів відбувається
внаслідок зниження рівня медичного обслуговування, росту побу-
тового і виробничого травматизму, складної екологічної ситуації,
котра загострюється змінами в соціально-економічній сфері, пере-
ходом до ринкових відносин господарювання тощо. Все це неми-
нуче впливає на загальний життєвий стан і психологічне самопо-
чуття людини [1].

Питання здійснення соціальної роботи за сім’ями, які виховують
дитину із інфалідністю займаються провідні вітчизняні та зарубіжні
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вчені: Андрієнко О.С., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х., Звєрєва І.Д.,
Капська А.Й., Лактіонова Г., Юн Г.

Сім’ї, що мають дітей з порушеннями фізичного або психічно-
го розвитку, представляють одну з найбільш уразливих груп насе-
лення. Соціальна підтримка таких сімей — це вирішення цілого
комплексу проблем, пов’язаних з допомогою дитині: з її виживан-
ням, лікуванням, освітою, соціальною адаптацією й інтеграцією
в суспільство. Батьки в подібних родинах відчувають вплив різно-
манітних негативних факторів, який можна означити як сімейний
стрес. Сімейний стрес може носити несподіваний або хронічний
характер, але завжди створює напруженість усередині сімейної
групи, що порушує її стійкість. Соціальне нездоров’я такої родини
вимагає додаткових видів соціальної роботи, спрямованих на допо-
могу батькам. Це соціальна реабілітація і соціальна інтеграція
родини, тобто відновлення її соціального статусу [2].

Проводиться комплекс заходів спрямованих на допомогу в ме -
дич ній, правовій, психолого-педагогічного та економічного змісту.

Зміст цих заходів спрямований на:
– розширення контактів родини, подолання ізоляції, включен-

ня її в громадське життя;
– надання адекватної інформації про специфічні потреби і пер-

спективи розвитку дитини, сприяння в організації комплексної
діагностики і раннього початку освітнього процесу;

– надання повноцінної інформації про соціальні інститути
допомоги, сприяння фахівцям у складанні освітнього й абілітацій-
ного маршруту на основі індивідуальної програми розвитку дитини;

– налагодження сімейного мікроклімату;
– організація психологічної підтримки батьків;
– організація правової підтримки сім’ї: інформування та захист

законних прав і інтересів [3].
Розглянемо періоди життєвого циклу сім’ї дитини-інваліда:
1. Народження дитини — отримання точного діагнозу, емоцій-

не звикання, інформування інших членів сім’ї.
2. Шкільний вік — прийняття рішення з приводу форми

навчання дитини, переживання реакції групи однолітків, клопоти
через організацію навчання і позашкільної діяльності дитини.

3. Підлітковість — звикання до хронічної природи захворюван-
ня дитини, виникнення проблем, пов’язаних з ранніми проявами
сексуальності, ізоляцією від однолітків і відторгненням, плануван-
ня майбутньої зайнятості дитини.
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4. Період «випуску» — осмислення і звикання до подальшої
сімейної відповідальності, прийняття рішення про місце прожи-
вання, яке підходить для дитини, яка подорослішала, переживання
дефіциту можливостей для соціалізації члена сім’ї-інваліда.

5. Постбатьківський період — перебудова взаємовідносин між
подружжям (наприклад, якщо дитина була успішно «випущена»
з сім’ї) і взаємодія зі спеціалістами за місцем проживання дитини [4].

Проводячи підсумок, можемо стверджувати що кожна сім’я, яка
виховує дитину-інваліда стикається з певними труднощами які потре-
бують допомоги кваліфікованих спеціалістів в кожній сфері життя.

Список використаних джерел

1 Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс
дистан ційного навчання)/ О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола, А.Й. Кап -
ська; Заг. ред.: І.Звєрєва та Г.Лактіонової. — К.: Наук. світ, 2001.

2. Андрієнко О.С. Форми та методи корекційної роботи з дітьми
з особливими потребами. ХДФ.,. ЗДУ //Cоціальна робота з дітьми та
молоддю з особливими потребами: Матеріали семінару для
практиків без дипломів — Запоріжжя, 2001.

3. Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції. Зб. теоретичних та
методичних матеріалів соціальних служб для молоді./ Упор.
І.Д.Звєрєва. — К.: А.Л.Д.,1995. — 312 с.

4. Юн Г. Общие проблемы семейств, в которых живут дети с отклониями,
особенно с нарушением психического развития. Хрестоматия Упавления
службами охраны здоровья матери и ребенка в Росии // Tempus Tacis Joint
European Project (jep 10412-1998). — М.: Феникс, 2005. — 337 с.

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Компанець Анна Іванівна,
студентка групи ЗОО-18-2м Інституту економіки та менеджменту

Університету «Україна»
Науковий керівник: Кучмєєв О.О., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри фінансів та обліку Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»

В тезах досліджено питання щодо особливостей взаємодії зі студента-
ми з особливими потребами в умовах вищого навчального закладу. Виявлено
основні проблеми в опануванні студентами з особливими потребами 
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вибраної спеціальності. Визначено основні правила спілкування зі студента-
ми з особливими потребами в ході навчального процесу у вищих навчальних
закладах. Надано рекомендації щодо покращення стану виховної роботи зі
студентами з особливими потребами в умовах вищого навчального закладу.

In the theses the questions about the features of interaction with students with
special needs in the conditions of a higher educational institution are investiga-
ted. Basic problems are educed in a capturestudents with the special necessiti-
es of the chosen speciality.The basic rules of intermingling are certain with stu-
dents withthe special necessities during an educational process inhigher
educational establishments. Recommendations aregiven in relation to the impro-
vement of the state of educatorwork with students with the special necessities in
theconditions of higher educational еstablishment.

Соціокультурний прогрес як процес гуманізації стосунків між
особистістю й суспільством, спрямований на збереження духовно-
моральних цінностей людства, вимагає особливої уваги до пред-
ставників найменш соціально захищених верств населення, серед
яких значну нішу займають студенти з обмеженими фізичними
можливостями.

Актуальність проблеми визначається наявністю в соціальній
структурі країни значного числа студентів з ознаками обмеження
життєдіяльності та необхідністю пошуку шляхів забезпеченні їм
належних умов навчання та повноцінного життя в соціумі.

В ході організації виховної роботи зі студентами з особливими
потребами можна порекомендувати враховувати наступні особли-
вості взаємодії з ними, а саме:

– психологічні — врахування психологічних особливостей сту-
дента (його рис характеру, темпераменту, комунікативних здібнос-
тей, самооцінки);

– соціальні — врахування того, що студент з фізичними обме-
женнями належить до окремої соціальної групи людей-інвалідів.
Коли молода людина з особливими потребами входить у нове сере-
довище вищого навчального закладу, вона відчуває ситуацію вибо-
ру життєвого шляху, потребує допомоги у формуванні та реалізації
своїх життєвих планів;

– біологічні — врахування того, що студент має відповідні врод-
жені фізичні недоліки, чи недоліки що з’явилися після якогось
прикрого життєвого випадку. 

Досить велике значення для налагодження плідної взаємодії зі
студентами, що мають особливі потреби, має педагогічний супро-
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від їх навчального процесу, який, на нашу думку, має передбачати
комплекс заходів, спрямованих на диференціацію та індивідуаліза-
цію методів виховання, серед яких поряд із педагогічними метода-
ми виховання (формування свідомості, організація діяльності, сти-
муляція діяльності, самовиховання) пропонується застосовувати
спеціальні методи соціальної роботи (методи соціальної діагности-
ки, профілактики, контролю, реабілітації) і специфічні методи,
наприклад: метод «рівний — рівному» (спосіб надання і поширен-
ня інформації шляхом довірливого спілкування з ровесниками
у межах організованої і неформальної роботи (спонтанне спілку-
вання)) тощо.

Крім того, для полегшення сприйняття навчального матеріалу
студентами з особливими потребами, можна запропонувати в ході
навчального процесу створити для них відповідні психолого-педа-
гогічні умови, та дотримуватись наступних правил у ході спілкуван-
ня з ними, а саме:

– здійснювати особливий підхід до студентів з фізичними обме-
женнями, який повинен враховувати специфіку хвороби, вади,
психологічний стан, психологічні чи соціальні проблеми, з якими
може зустрітися інвалід у повсякденному житті. Відповідно викла-
дання дисциплін має бути пристосованим до потреб вищезазначе-
них студентів, гнучким, «м’яким», а навчальне навантаження
повинно регулюватися залежно від ступеня інвалідності;

– процес виховання повинен передбачати приділення більшої
уваги, відповідальності, розуміння вищезазначених студентів. Люди
з особливими потребами повинні бути оточені любов’ю, ласкою,
турботою. Не можна допускати приниження гідності особистості.
Потрібно зважати на їхні труднощі у навчанні, допомогти їм отрима-
ти інформацію іншими засобами (якщо звичайні засоби не принес-
ли необхідного результату), треба навчити молоду людину жити з її
вадою і дати можливість зрозуміти, що вона така сама, як інші люди;

– не рекомендується нагадувати й акцентувати увагу на фун-
кціональних обмеженнях студентів, необхідно зрозуміти внутріш-
ній світ людини; навчити жити з вадою і водночас бути адекватною,
щасливою всупереч ваді.

Отже, система супроводу навчання студентів з особливими
потребами повинна враховувати всі основні моменти, які виклика-
ють труднощі у даної категорії студентів при отриманні освітніх
послуг та потребує впровадження у практику всіма навчальними
закладами нашої держави.
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ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧНІВ 
З ОCОБЛИВИМИ ОCВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Кондратюк Світлана Миколаївна,
к. психол. н., доцент, завідувач кафедри психології та соціальної роботи

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

Анотація. Тези присвячені розгляду педагогічної реабілітації учнів
з оcобливими оcвітніми потребами. у тезах розглянуто поняття «педаго-
гічна реабілітація». Зазначена cтруктурна cхема комплекcного реабілі-
тування. Наголошено, що важливо викориcтовувати ефективні техноло-
гії і заcоби педагогічної реабілітації.

Аnnotation. Theses are devoted to the consideration of pedagogical rehabili-
tation of pupils with special educational needs. In the abstracts are considered
the concept of «pedagogical rehabilitation». The structural scheme of complex
rehabilitation is indicated. It is emphasized that it is important to use effective
technologies and means of pedagogical rehabilitation.

Від ефективності педагогічної реабілітації залежить не тільки
засвоєння учнями державних стандартів освіти, а й розвиток їхньо-
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го інтелектуального потенціалу, ключових, міжпредметних і пред-
метних компетентностей, готовності до подальшого неперервного
навчання протягом життя. в cиcтемі оcвіти незалежної України
доcлідження проблем педагогічної реабілітації учнів з оcобливими
оcвітніми потребами cтали одним із пріоритетів розвитку реабіліта-
ційної педагогіки.

Г. Плетнєва розглядає педагогічну реабілітацію як відноcно cа -
моcтійну проблему, що вимагає теоретичного доcлідження, пошуку
методичних рішень та розгляду їх у практиці виховання [3, c. 40].

На думку А. Гордєєвої, невідповідніcть єдиних педагогічних
вимог до учнів, які відрізняютьcя від однолітків певними пcихофі-
зіологічними оcобливоcтями, є однією з гоcтрих проблем шкільної
оcвіти. Через цю невідповідніcть збільшуютьcя прогалини у знан-
нях і навичках, втрачаєтьcя шкільна мотивація, виникають кон-
флікти з учителями та одноклаcниками, з’являютьcя невротичні,
пcихоcоматичні і патохарактерологічні порушення, які cлугують
оcновою для формування більш cкладних оcобиcтіcних та поведін-
кових девіацій. Через невміння вчителя вирішити цю проблему
значна кількіcть дітей, які могли б отримати гідну оcвіту, cтраждає,
відчуваючи cтійкі шкільні труднощі, а в гіршому випадку і взагалі
опиняєтьcя поза cиcтемою оcвіти [1, c. 8–9].

У запропонованій О. Петровою дефініції педагогічна реабіліта-
ція розглядаєтьcя як заходи виховного характеру, cпрямовані на те,
щоб хвора дитина оволоділа необхідними вміннями та навичками
cамообcлуговування, отримала необхідний рівень загальної та
додаткової шкільної оcвіти. Педагогічна cутніcть реабілітації —
cтворення cередовища (умов) для розвитку природних cил дитини:
пізнавальних, фізичних, емоційних, когнітивних, духовних, а
також її гармонійноcті і ціліcноcті [2, c. 30–31].

Універcальну cтруктурну cхему комплекcного реабілітування
обґрунтував А. Шевцов, який відноcить до цієї cхеми такі елемен-
ти: реабілітовуваний, реабілітолог, цілі, зміcт, методи і технології,
заcоби, організаційні форми реабілітування; реабілітаційна діаг-
ноcтика; результати реабілітаційного процеcу; батьки, родичі,
близькі реабілітовуваного; підcиcтема реабілітаційного менед-
жменту; інформаційно-наукова підcиcтема; нормативно-правова
підcиcтема; фінанcово-економічна підcиcтема; підcиcтема управ-
ління зовнішніми зв’язками; cередовищна підcиcтема [4, c. 19]

Важливим компонентом профеcійної готовноcті фахівця до
надання кваліфікованої допомоги учням з оcобливими оcвітніми
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потребами є здатніcть викориcтовувати ефективні технології і заcо-
би педагогічної реабілітації. А. Шевцов до cучаcних реабілітаційних
концепцій та інтегральних реабілітаційних технологій, які мають
пcихолого-педагогічну оcнову, відноcить cиcтему ранньої реабілі-
тації дітей із вадами здоров’я; технології cоціокультурного, cоціаль-
но-побутового та cоціально-cередовищного реабілітування; корек-
ційно-педагогічні терапевтичні технології (музикотерапія,
арт-терапія, ігротерапія, казкотерапія тощо); реабілітаційну техно-
логію Марії Монтеccорі; кондуктивну педагогіку Петьо; cоціальну
педіатрію та методику «Тандем»; реабілітаційно-педагогічні кон-
cтрукти у площині концепцій реабілітаційної педагогіки та ліку-
вальної педагогіки; cоціальне реабілітування оcіб із обмеженнями
життєдіяльноcті заcобами фізичної культури та cпорту [4, c. 23–24].

Таким чином, послуги педагогічної реабілітації включають роз-
виток пізнавальних процесів, сенсорний розвиток, розвиток уяв-
лень про навколишній світ, комунікативних та мовленнєвих нави-
чок, музичне виховання, логопедичну корекцію (логопедичний
масаж, логоритміка, корекційні заняття), дефектологічну корекцію
(підготовка до школи, навчання читання, формування графомо-
торних навичок, тощо). Здійснення педагогічної реабілітації забез-
печує розвиток інтелектуального потенціалу дітей із оcобливими
оcвітніми потребами, міжпредметних і предметних компетентнос-
тей, готовності до подальшого неперервного навчання протягом
життя.
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Мета інституційного регулювання соціально-економічного забезпе-
чення осіб з інвалідністю полягає у максимальній можливості їх інтегра-
ції у суспільство шляхом гарантування їм рівних з усіма іншими громадя-
нами можливостей для участі в економічній, політичній і соціальній
сферах життя суспільства. в матеріалі доведено, що процес функціону-
вання інтегрального механізму інституційного регулювання соціально-
економічного забезпечення осіб з інвалідністю складається з визначених
циклічно повторюваних фаз: визначення та обґрунтування; затверджен-
ня; реалізація, моніторинг, контроль, оцінка та внесення коректив.

The purpose of institutional regulation of the socio-economic provision of
persons with disabilities is to maximize their ability to integrate into society by
guaranteeing them equal opportunities with all other citizens to participate in the
economic, political and social spheres of society. The material proves that the
process of functioning of the integral mechanism of institutional regulation of
social and economic provision of persons with disabilities consists of certain cyc-
lically repeated phases: definition and justification; approval; implementation,
monitoring, control, evaluation; making adjustments

В умовах низької віддачі від спроб реформування соціальної
сфери та поглиблення системних економічних деформацій суттєво
знижується життєвий рівень осіб з інвалідністю, звужуються мож-
ливості забезпечення їх суспільних потреб, зростає нерівність
у доступі до соціальних послуг, що поглиблює соціальний дисба-
ланс у суспільстві та провокує нарощування економічних проблем.
Відповіддю на ці та інші виклики, які постають перед Україною,
має стати удосконалена система соціально-економічного забезпе-
чення осіб з інвалідністю.

Потребують комплексного дослідження питання виміру та оцін -
ки ефективності заходів державної політики у засадах задоволення
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різнобічних потреб осіб з інвалідністю. Важливим завданням є фор-
мування сучасної концепції та дієвої стратегії регулювання соціаль-
но-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні на
основі реалізації потенціалу державно-приватного партнерства.

Сучасне інституційне регулювання спрямовується на зростання
добробуту нації на основі прискореного розвитку соціально-еконо-
мічної сфери, активного впливу соціальних факторів на підвищен-
ня ефективності національного виробництва. Весь комплекс регу-
люючих заходів, спрямованих на захист населення від безробіття,
інфляції, знецінення особистих заощаджень, утримання непрацез-
датних і малозабезпечених громадян є підконтрольним державі та
має втілення в її соціальній та економічній політиці. в свою чергу,
економічна складова включає: розробку соціально-економічних
програм; виплату матеріальної допомоги, надання соціальної допо-
моги, пільг; індексація грошових доходів громадян; надання насе-
ленню пільгових кредитів тощо. Соціальна складова представлена
активізацією діяльності соціальних організацій, фонди яких фор-
муються за рахунок добровільних внесків фізичних та юридичних
осіб і держави.

Основною метою інституційного регулювання соціально-еко-
номічного забезпечення осіб з інвалідністю полягає у максималь-
ній можливості їх інтеграції у суспільство шляхом гарантування їм
рівних з усіма іншими громадянами можливостей для участі в еко-
номічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, ство-
рення необхідних умов для ведення повноцінної життєдіяльності
згідно з індивідуальними здібностями та інтересами.

Головні вектори інституційного регулювання соціально-еконо-
мічного забезпечення осіб з інвалідністю в сучасних умовах є такими: 

– задекларована модель соціально орієнтованої держави, яка
передбачає створення для осіб з інвалідністю адаптованого середо-
вища життєдіяльності та їх активне залучення в соціально-еконо-
мічну систему країни;

– неготовність вітчизняного ринку до використання у повній
мірі робочої сили особливої якості, що перешкоджає залученню
осіб з інвалідністю до сфери трудової діяльності, що звужує можли-
вості їх гідного соціально-економічного забезпечення.

Визначено, що основними методами, якими повинно здійсню-
ватися інституційне регулювання означеної системи мають бути: 

– Метод прогнозування (виявлення сучасних та перспективних
потреб осіб з інвалідністю у соціально-економічному забезпеченні);
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– Нормативно-правовий метод (розроблення та прийняття від-
повідної законодавчо-нормативної бази, що регламентує порядок
функціонування системи соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю);

– Програмно-цільовий метод (визначення головної мети соці-
ально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, розроблення
програми її досягнення, створення механізму управління реалізаці-
єю програми);

– Метод кадрового забезпечення (підготовка та підвищення
кваліфікації необхідної чисельності працівників, які здійснювати-
муть професійну реабілітацію осіб з інвалідністю на всіх рівнях
функціонування системи);

– Фінансово-економічний метод (прогнозування обсягів
видатків із бюджетів усіх рівнів на забезпечення ефективного фун-
кціонування системи соціально-економічного забезпечення осіб
з інвалідністю).
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Рис. 1. Інтегральний механізм інституційного регулювання соціально-
економічного забезпечення осіб з інвалідністю*



Враховуючи особливості функціонування системи соціально-
економічного забезпечення осіб з інвалідністю, розроблено схему
відповідного інтегрального механізму, метою якого є розв’язання
життєвих соціально-економічних потреб осіб з інвалідністю та
який передбачає реалізацію таких спеціалізованих підсистем:
фінансовий, нормативно-правовий, організаційний, кадровий,
інформаційний, науково-прикладний, освітній. Важливе місце
у розробці та реалізації принципів та механізмів інституційного
регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалід-
ністю належить уповноваженим органам державної влади у сфері
відповідних соціальних послуг (рис. 1).

Процес функціонування інтегрального механізму інституцій-
ного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб
з інвалідністю складається з визначених циклічно повторюваних
фаз: визначення та обґрунтування; затвердження; реалізація, моні-
торинг, контроль, оцінка; внесення коректив.
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Анотація: у статті висвітлено діяльність Волинської державної
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки щодо забез-
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Abstract: The article covers the activities of the Volyn State Regional
Universal Scientific Library named after Elena Pchilka to provide people with
special needs with specialized literature in Braille.
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Важливим питанням, що почало активно вирішуватися у сучас-
ному освітньому просторі, стала інтеграція людей з інвалідністю
в сучасний освітній простір. Вагому роль у цьому відіграють бібліо-
теки, які сприяють поширенню різнопланової інформації для всіх
верств населення. 

Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека
імені Олени Пчілки (Волинської ДОУНБ) є провідною бібліотекою
на Волині, яка зосереджує у своїх фондах найбільшу кількість
періодики, літератури, каталожних видань, до яких, в основній
масі, є електронний доступ. Впродовж 2016-2017 років фонди цієї
бібліотеки стали поповнюватися особливими книгами — надруко-
ваними шрифтом Брайля. Вперше такі видання стали потрапляти
завдяки благодійній організації «Фонд родини Нечитайло», що
в Києві, та громадській організації «Українська спілка осіб з інва-
лідністю» (УСІ). Серед наданих для бібліотеки книг — підручники,
навчальна та художня література, в т. ч. і твори для дітей. Вони
вийшли у світ у Києві у 2014 році.

Серед художніх творів, надрукованих шрифтом Брайля, книги
українських та зарубіжних письменників, серед яких класика укра-
їнської літератури І. Франка, історичні та казкові повісті
В. Рутківського, книги для дітей фінського письменника Т. Янсона. 

У 2017 році бібліотека отримала видання книги Г. Вдовиченко
«36 і 6 котів» у двох частинах. ЇЇ специфіка — видана двома шриф-
тами — Брайлем та звичайним друкарським, а тому буде цікавою
для всіх охочих познайомитися з її змістом.

У 2016 році Фондом родини Нечитайло бібліотеці подаровано
видання дитячої книжки К. Штанко «Дракони, вперед!» (у 3-х час-
тинах), яка побачила світ у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га»
у Києві. Колекцію дитячих творів, видрукуваних шрифтом Брайля,
поповнили також книги, що надійшли зі Львова: «Марійчині при-
годи» О. Думанської, «Чап-чалапу, гусоньки!» О. Кротюк, «Біла,
Синя та інші» Т. Щербаченко, «Одного разу на Різдво» Н. Гербиш та
інші. Друк цих книг є дороговартісним, вони мають гарно офор-
млені кольорові обкладинки, якісний папір, а окремі з них допов-
нені дисками з аудіо версією у виконанні автора.

За сприяння ініціативної волинської громадськості до бібліоте-
ки надійшло ряд різнопланових книг для незрячих, серед яких є
«Православний молитовник», 2015 року видання. 

Проблема видання книжок для незрячих у Луцьку стала вирі-
шуватися завдяки створенню студії друку шрифтом Брайля /
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«ВraiLLe Studio». Цей проект — громадська ініціатива, спрямована
на забезпечення доступу до інформації людей з порушеннями зору.
Впроваджується він Волинським осередком Всеукраїнської гро-
мадської організації людей із інвалідністю по зору «Генерація
успішної дії» та безпосередньо його головою та координатором
роботи студії В. Ткачуком. 

Перша приватна типографія друку шрифтом Брайля запрацю-
вала у місті 19.10.2016 р. Серед видань, що надійшли до бібліотеки
у рамках цього проекту: збірник оповідань українських письменни-
ків «Волонтери. Мобілізація», повість для дітей «Літо з амазонка-
ми» Н. Гуменюк, збірка оповідань для дітей молодшого і середньо-
го шкільного «Прийди до нас, Миколаю» та Різдвяний детектив
«Країна Ніландія» О. Мацьків. Крім того, у бібліотеці є рельєфно-
крапковим шрифтом надрукований історико-краєзнавчий путів-
ник «Луцьк. Прогулянки містом» (2017 р.) ПрАТ «Волинська облас-
на друкарня». 

Слід відзначити, що у приміщенні бібліотеки на першому
поверсі функціонує постійно діюча виставка «Торкаючись читаю»,
де люди з вадами зору мають можливість ознайомитися з новинка-
ми літератури. у бібліотеці є обладнаний комп’ютерною та мульти-
медійною технікою кабінет, де люди з особливими потребами
мають змогу долучитися до книжкових видань.

На сайті Волинської ДОУНБ функціонує віртуальна виставка
«Торкаючись читаю (віртуальна вистава книг шрифтом Брайля)»,
яка пропонує людям з інвалідністю самостійно долучатися до
ознайомлення, читання та самоосвіти [1].

Загалом у фондах Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки зна-
ходиться понад 60 примірників книг для незрячих, їх перелік у фон-
дах бібліотеки активно поповнюється новими виданнями, що вида-
ються в Луцьку, Києві, Львові. Завдяки цим виданням різні
категорії користувачів бібліотеки мають кращі можливості всебіч-
ного розвитку та доступу до інформації, знань. Адже, дуже важли-
во, щоб усі могли читати одні і ті ж книги, в рівних обсягах отриму-
вати необхідні відомості. і саме Волинська ДОУНБ імені Олени
Пчілки активно сприяє цій благородній і гуманній справі.
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІМЕЙ, 
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В дослідженні розглянуті питання фінансової підтримки сімей, які
виховують дітей з інвалідністю. у статті вказано, що на підставі зако-
нодавства України, діти з інвалідністю та їхні сім’ї, поряд з іншими
сім’ями, мають право на різні види фіксованої соціальної допомоги. За
кордоном часто використовуються індивідуальні схеми фінансування
дітей з інвалідністю. Ефективність демонструють підходи до фінансу-
вання сімей з дітьми з інвалідністю, які використовуються в США,
Великобританії, Канаді та Австралії.

Ключові слова: діти з інвалідністю, індивідуальний підхід, загальне
фінансування, люди з обмеженими можливостями.

The study examines the issues of financial support for families raising chil-
dren with disabilities. The article states that on the basis of the legislation of
Ukraine, children with disabilities and their families, along with other families,
are entitled to various types of fixed social assistance. Individual financing sche-
mes for children with disabilities are often used abroad. The approaches to finan-
cing families with children with disabilities, which are used in the US, UK,
Canada and Australia, demonstrate effectiveness.

Keywords: children with disabilities, individual approach, general funding,
people with disabilities.

Проблема фінансування сімей, які виховують дітей з інвалідніс-
тю, видається складною та актуальною. На сьогодні соціально-
гігієнічні характеристики сімей, які виховують дітей-інвалідів
з інвалідністю, є недостатньо вивченими вітчизняними вченими.
Ці сім’ї часто потребують фінансової підтримки з боку держави, так
як вони відчувають безліч медико-соціальних проблем.

Наразі соціальна політика щодо дітей з інвалідністю в Україні
формується на основі медичної моделі інвалідності. Відповідно до
цієї моделі, інвалідність розглядається як недуга, патологія. Ця
модель послаблює соціальну позицію дитини з інвалідністю, зни-
жує її соціальний статус, прирікає на визнання своєї нерівності
в порівнянні з іншими дітьми.
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Традиційно держава на законодавчому рівні пропонує різні
види соціальної допомоги в грошових вимірах, незалежно від того,
наскільки вони задовольняють потреби сімей, які виховують дітей
з інвалідністю.

На підставі законодавства України, діти з інвалідністю та їхні
сім’ї, поряд з іншими сім’ями, мають право на такі види соціальної
допомоги: адресну соціальну допомогу, одноразову допомогу
у зв’язку з народженням дитини, щомісячну соціальну допомогу
для сімей з дитиною у віці до 3 років, щомісячну соціальну допомо-
гу для сімей з дітьми у віці до 18 та інші види допомог. Виплати є
фіксованими і виражаються в мінімальному розрахунковому показ-
нику (МРП), сума якої залежить від прожиткового мінімуму за від-
повідний фінансовий рік.

Згідно з оцінками експертів в Україні, національне законодав-
ство в основний мірою орієнтоване на соціальний захист та реабі-
літацію дітей з інвалідністю і виходить, головним чином, із застарі-
лих підходів, що розглядають дітей з інвалідністю як вразливу
категорію населення, яка повинна отримувати в межах розумного
перелік благ, співрозмірний зростаючому рівню економічного роз-
витку країни [].

У ряді зарубіжних країн Австралії, Великобританії, Сполучених
Штатах Америки та Канаді використовується індивідуальне фінан-
сування.

У Великобританії механізми індивідуального фінансування, є
законодавчо-підкріпленими з 1996 року і здійснюються як прямі
виплати. Люди з інвалідністю можуть використовувати ці гроші
безпосередньо для оплати послуг, наприклад, найму персоналу для
забезпечення безпосереднього догляду.

У США основні причини, пов’язані з успіхом використання
індивідуального фінансування включали в себе:

– відсутність необхідності відповідності людей з інвалідністю
під положення конкретної програми;

– успіх, випробуваний родинами з дітьми з інвалідністю після
подолання розчарування від традиційної служби;

– більш ефективне використання ресурсів.
У Канаді були досягнуті величезні успіхи в розробці індивіду-

ального підходу, спрямованого на споживача. Майже кожна про-
вінція має ту чи іншу варіацію індивідуального фінансування, зок-
рема, в таких областях, як підтримка дітей з інтелектуальною або
фізичною інвалідністю.
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На сьогодні в Австралії в штаті Квінсленд присутнє поєднання
індивідуальних пакетів з традиційним блок-фінансуванням послуг
для родин з дітьми з інвалідністю. Ресурси, що виділяються для
блок-фінансування, як правило, не передбачають вимірювання
індивідуальних результатів відповідно до вимог.

Таким чином, вітчизняний підхід до фінансування родин з діть-
ми з інвалідністю потребує змін, тоді як зарубіжний досвід показує
успішне використання індивідуального фінансування для родин
з дітьми з інвалідністю.
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Анотація: у роботі визначено особливості адаптації студентів 1
курсу, зокрема студентів з особливими освітніми потребами до умов
навчання у закладі вищої освіти. Проаналізовані форми і методи роботи
з першокурсниками. Описано комплекс об’єктивних та суб’єктивних умов
успішної адаптації студентів–першокурсників, зокрема позитивний
вплив позанавчальної діяльності, кураторських годин та тренінгів.

Abstract: The paper defines the features of adaptation of the 1st year stu-
dents, students with special educational needs to the conditions of study in higher
education. Forms and methods of work with freshmen are analyzed. The complex
of objective and subjective conditions for successful adaptation of first-year stu-
dents is described, including the positive impact of extracurricular activities,
curatorial hours and trainings.
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Освіта є невід’ємним правом людини. Особливе місце в освіті
займають діти з особливими освітніми потребами, що мають фізич-
ні або психофізичні порушення розвитку. Маючи рівні права на
освіту, розвиток, участь у житті суспільства — в реальному житті,
діти з особливими потребами нерідко позбавлені можливості реалі-
зувати ці права.

Актуальність проблеми полягає в тому, що педагоги, працівни-
ки психологічної служби повинні створити умови і надати допомо-
гу в психологічному та соціальному супроводі та адаптації, підго-
товці до повноцінного життя в суспільстві дітей з особливими
освітніми потребами [1, c. 101 ]. 

На факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини значна
увага приділяється якості навчання та врахування думки студентів
шляхом проведення опитувань та зустрічей. Важливим аспектом
постає питання адаптації студентів, зокрема з особливими освітні-
ми потребами до умов навчання в закладі вищої освіти. 

Перехід зі школи у закладу вищої освіти (ЗВО)— складний етап
в житті молодої людини, оскільки вступ до ЗВО призводить до
значних змін міжособистісних контактів, соціального статусу, жит-
тєвих стереотипів. Цей період відбувається індивідуально, іноді
навіть з надзвичайним напруженням нервової системи, що є при-
чиною зниження розумової працездатності студентів та пояснює
низьку успішність на першому курсі.

Проблема адаптації студентів першого курсу до умов навчання
у ЗВО є досить актуальною, оскільки від успішної адаптації багато
в чому залежить подальший навчальний процес у ЗВО, професійне
становлення та особистісний розвиток майбутнього фахівця. 

Під процесом адаптації психологи розуміють складну систему
перетворень, що відбуваються з людиною відповідно до змін умов її
життя, внаслідок яких виникають певні якості: 1) адаптованість як
безпосередній результат цих перетворень, тобто стан узгодження
наявних якостей і вимог середовища; 2) адаптивність як інтегрова-
на особистісна якість, що забезпечує здатність людини до подаль-
ших перетворень [2, с. 76–78]. 

Для визначення рівня адаптації студентів-першокурсників було
проведено анкетування участь у якому взяли 63 особи, серед яких 6
студентів з особливими освітніми потребами. Питання в анкету-
ванні стосувалися як загального враження від учбового закладу так
і питанні щодо сприйняття навчальних предметів та комунікації
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з одногрупниками. Аналізуючи результати варто зазначити що
більшість студентів зробили свідомий вибір, та обрали свою профе-
сію задовго до вступу(39.1%), значна частина обрала свою спеці-
альність спираючись на поради друзів та через територіальну близь-
кість до місця проживання (36%). Більшість першокурсників
задоволена вибором своєї спеціальності (60.7%), 39.3% ще не
визначились, але схиляються до позитивної відповіді. Важливим є
те, що 71,4% першокурсників потоваришували зі своїми одногруп-
никами, що свідчить про високий показник адаптації серед студен-
тів. Найскладнішим для студентів стала зміна системи навчання,
у 30% виникли певні проблеми з розумінням окремих профільних
дисциплін. Більшість студентів задіяні в позанавчальній діяльності
та є учасниками студентської соціально-психологічної служби,
гендерного центру, студентського наукового товариства, молодіж-
ного центру, які є структурними підрозділами факультету.

Розглядаючи окремо результати анкетування студентів з особ-
ливими освітніми потребами важливо зауважити що відсотковий
склад відповідей є майже ідентичним, не значна різниця в резуль-
татах пояснюється тим що студенти з особливими освітніми потре-
бами мають більше побоювань щодо свого навчання та на початку
більш скептично ставляться до процесу навчання та комунікації
з одногрупниками. 

Загальний результат серед студентів з особливими освітніми
потребами свідчить про високий рівень адаптації студентів з особ-
ливими освітніми потребами до нових умов навчання, успішну
комунікацію з одногрупниками та пристосування до життя в ново-
му місті. На високий результат адаптації серед студентів впливала
значна кількість факторів зокрема проведення тренінгів, ігор та
екскурсій, які сприяли знайомству та більшій комунікації серед
студентів 1 курсу. Також позитивний результат дають кураторські
години на яких студенти мають змогу поділитися своїми думками
стосовно навчального процесу, студентський колектив має можли-
вість спільно вирішувати проблеми, які зазвичай є однотипними
для цього періоду навчання.

Процес адаптації до умов навчання в закладі вищої освіти зале-
жить від багатьох факторів зокрема наскільки швидко першокур-
сник подолає ряд професійних, соціальних, психологічних, дидак-
тичних і біологічних труднощів. Навчання у закладі вищої освіти є
одним із тих видів діяльності, який передбачає велике розумове,
психологічне та нервово-емоційне навантаження.
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Позитивно на процес адаптації впливає участь студентів у поза-
навчальній діяльності, допомога з боку кураторів та співробітників
університету.. Забезпечення психологічного комфорту, створення
доброзичливої атмосфери, умов для виявлення здібностей студен-
тів, їхньої індивідуальності, їхнього самовираження, активного
залучення до громадського життя групи та університету — все це
сприяє успішній адаптації студентської молоді до навчання.
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Україна перебуває на початку кардинальних змін освітньої політики
щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку. На зміну сегрегації
приходить процес інтеграції дітей з особливими освітніми потребами
в загальноосвітній простір, активізується пошук способів і засобів удос-
коналення професійно-педагогічної підготовки педагогів до роботи з діть-
ми, які мають особливості психофізичного розвитку. 

Ukraine is at the beginning of a dramatic change in the educational policy of
children with disabilities. Segregation is being replaced by the process of integra-
tion of children with special educational needs into the general education space,
the search for ways and means of improving the professional and pedagogical
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training of teachers to work with children who have features of psychophysical
development is intensified.

Україна перебуває на початку кардинальних змін освітньої
політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку. На
зміну сегрегації приходить процес інтеграції дітей з особливими
освітніми потребами в загальноосвітній простір, активізується
пошук способів і засобів удосконалення професійно-педагогічної
підготовки педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості
психофізичного розвитку. 

Проблема інтегрованого або інклюзивного навчання та вихо-
вання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх закладах
стала предметом вивчення вітчизняних та зарубіжних психологів та
педагогів, серед яких В.Бондар, Л.Дробот, В.Засенко, Т.Ілляшенко,
А.Колупаєва, В.Синьов, Т.Скрипник, Н.Стадненко, О.Таранченко,
В.Тарасун та ін. 

Практика засвідчує, що інклюзивне та інтегроване навчання
дітей із особливостями психофізичного розвитку починає впровад-
жуватися досить активно, проте важливими серед невирішених
проблем та планів на майбутнє є: проблема якості інклюзивної
освіти; кадрове забезпечення навчальних закладів фахівцями спе-
ціальної освіти; пошук додаткових ресурсів професійного 
зростання  науково-педагогічного складу; організація дистанційної
освіти як перспективної форми організації навчання педагогів, які
працюють у інклюзивних класах (групах). 

Основними видами підвищення фахової підготовки вчителів,
які працюють з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку є: 

а) курсова перепідготовка в системі післядипломної педагогіч-
ної освіти 

через систему спецкурсів (тренінгів); б) професійне самовдос-
коналення, форми міжкурсової підготовки. 

А) Курсова перепідготовка. При курсовій перепідготовці
обов’язковим компонентом фахового вдосконалення цієї категорії
слухачів має бути спеціальний курс, який би задовольняв їхню
потребу не лише у поповненні та поглибленні спеціальних знань
з корекційної педагогіки та психології, але й відповідав запитам
практики, спрямованої на активну підготовку педагогічних кадрів
до роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання у загальноосвіт-
ній школі. У результаті опанування змісту такого спецкурсу слухачі
повинні ознайомитися з новими досягненнями науки і практики
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в галузі спеціальної (корекційної) педагогіки та психології; оволо-
діти знаннями про особливості психічного розвитку дітей з різними
видами порушень, а саме: сенсорними, моторними, психічними
(інтелекту, поведінки). 

Б) Професійне самовдосконалення, форми міжкурсової підготовки. 
Професійне самовдосконалення можна розглядати як форми

самостійної активності фахівця, спрямованої на підвищення готов-
ності до здійснення професійної діяльності в умовах соціально-
економічних змін. 

Організація роботи у міжкурсовий період має забезпечити
розв’язання таких завдань: вивчення педагогами державних і нор-
мативних документів про загальну і спеціальну освіту в Україні,
інструктивно-методичних документів; надання педагогам інфор-
мації про результати наукових досліджень і перспективний педаго-
гічний досвід у галузі навчання і виховання дітей з особливостями
психофізичного розвитку; ознайомлення з новими педагогічними
технологіями загальної та спеціальної освіти; аналіз корекційного
навчально-виховного процесу для постійного вдосконалення та
оновлення змісту навчально-методичного забезпечення. 

У процесі підготовки та підвищення кваліфікації педагогів сис-
теми спеціальної педагогіки слід враховувати наступні компонен-
ти: методологічний,  який має на меті сформувати розуміння мето-
дологічних проблем спеціальної педагогіки; науково-теоретичний,
який забезпечує знання теоретичних основ дефектології та суміж-
них із нею дисциплін; спеціальний, який формує знання і вміння
педагога з профільної діяльності; практичний, направлений на
формування вмінь професійно використовувати корекційно-педа-
гогічні методи та прийоми; методичний, що забезпечує необхідний
рівень оволодіння методиками, технологіями та дидактичним
інструментарієм. Такий мультидисциплінарний підхід дає можли-
вість проводити різні форми навчальних занять: практикуми, семі-
нари, лекції, майстер-класи тощо. 

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що про-
фесійна компетентність вчителя, який працює з дітьми з особливи-
ми освітніми потребами формується не сама по собі, не у віртуальних
розмірковуваннях, а в процесі системної спеціальної теоретичної
підготовки та педагогічної практики, акумулюючи всі нагромаджені
знання та досвід в Україні та в зарубіжних країнах. Робота у групах,
класах інклюзії формує у педагога нове розуміння проблем дітей, що
мають особливі освітні потреби. Крім того, вчитель з нових позицій
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оцінює можливості, працездатність дітей без відхилень, перед ним
постають нові шляхи виховання особистості, нівелювання проблем-
них сторін дитини. 
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Нині Україна формує нову освітню філософію щодо реалізації права на
освіту осіб з особливими освітніми потребами і робить на цьому основний
наголос впроваджуючи інклюзивну освіту.

Ukraine is now developing a new educational philosophy on the implemen-
tation of the right to education for persons with special educational needs and is
focusing on the implementation of inclusive education.

Підтримка навчання студентів з особливими освітніми потре-
бами існує в усіх розвинених країнах світу. Вона розпочалася у від-
повідності до «Всесвітньої програми дій відносно інвалідів», при-
йнятої Генеральною Асамблеєю ООН в її Резолюції 37/52 від 3
грудня 1982 року, і здійснюється згідно зі «Стандартними правила-
ми забезпечення рівних можливостей для інвалідів» (Резолюція
48/96 від 20 грудня 1993 року).

Нині Україна формує нову освітню філософію щодо реалізації
права на освіту осіб з особливими освітніми потребами і робить на
цьому основний наголос впроваджуючи інклюзивну освіту.

Особливо це є актуальним сьогодні, коли розглядаються питання
організації інклюзивної освіти у навчальних закладах різних рівнів.
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Про цей важливий напрям йдеться у таких важливих документах як
Концепція розвитку інклюзивної освіти (від 01.10.2010 року
№ 912)[5], Концепція розвитку педагогічної освіти України
(22.02.2018 року)[6], Законах України «Про освіту» (05.09.2017
року). Створення рівних можливостей для всіх громадян без винят-
ку — незалежно від їх соціального статусу, стану здоров’я, віку чи
інших показників — одне з основних завдань для суспільства, що
прагне розвиватися у демократичному напрямку. Інклюзивна осві-
та — це здобуток цивілізованої демократичної освітньої системи,
що покликаний стерти принизливі кордони, які виникають стосов-
но людей із особливими потребами.

Закону України «Про освіту» (05.09.2017 року) визначив понят-
тя особи з особливими освітніми потребами. Це «особа, яка потребує
додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі
з метою забезпечення її права на освіту».

Тобто до категорії таких осіб можуть підпадати не тільки особи
з інвалідністю, а й внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та
діти, які потребують додаткового та тимчасового захисту, особи, які
здобувають спеціалізовану освіту або можуть прискорено опанува-
ти зміст навчальних предметів, особи з особливими мовними освіт-
німи потребами (наприклад, ті, які здобувають загальну середню
освіту мовами, що не належать до слов’янської групи мов) тощо.

На даний момент Міністерство освіти й науки ще не розробило
чіткого переліку осіб з особливими освітніми потребами.

Створення інклюзивного освітнього середовища у системі
вищої педагогічної освіти є відображенням об’єктивних вимог, які
висуваються перед українським суспільством, що має на меті забез-
печити право на освіту особам з особливими освітніми потребами. 

Здобуття повноцінної вищої освіти студентами з особливими
освітніми потребами набуває неабикого значення, оскільки засво-
єння фахових навичок у ЗВО дає можливість реалізувати свої здіб-
ності, та адаптуватися у суспільстві. 

Інклюзивний освітній процес передбачає інтеграцію дітей
з особливими освітніми потребами до типових навчальних колек-
тивів, що підкреслює цінність кожного для суспільства. Організація
інклюзивно-освітньої платформи починаючи від дитячого садка до
навчання у ЗВО дає можливість дітям з особливими освітніми
потребами не замикатися у собі, не боятися світу і не комплексува-
ти стосовно своєї інвалідності. Здобуття повноцінної освіти для
інвалідів набуває особливого значення, оскільки засвоєння фахо-
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вих навичок дає можливість реалізувати здібності, частково або
повністю адаптуватися у суспільстві особам з обмеженими можли-
востями, а для цього потрібно створювати належні умови, що явля-
ється важливим аспектом інклюзивної освіти.

Таким чином, аналіз особливостей входження осіб з особливими
освітніми потребами в інклюзивне освітнє середовище закладу вищої
освіти дозволяє зробити деякі узагальнення. Вища освіта є провідним
чинником підвищення соціального статусу, досягнення духовної,
матеріальної незалежності і соціалізації молоді з особливими освітні-
ми потребами й відображає стан розвитку демократичних процесів
і гуманізації суспільства. Успішній інтеграції осіб з обмеженими мож-
ливостями в колектив закладу вищої освіти сприятимуть впроваджен-
ня інтегрованого навчання, взаємодія основних складових процесу
інтегрування; активна участь самих інвалідів у процесі інтегрування;
організація взаємодії суб’єктів педагогічного процесу в умовах сприят-
ливого мікроклімату, що забезпечує взаєморозуміння, довіру, визнан-
ня і пошану кожної особистості. Подальшою перспективою нашого
наукового пошуку стане вивчення та аналіз форм і методів подолання
бар’єрів упровадження та ефективного функціонування системи здо-
буття освіти студентами з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА СПІВЧУТЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ
ДО ПРОБЛЕМИ ІНВАЛІДНОСТІ

Кузьменко Віктор Йосипович,
к.пед.н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Людяність і толерантність будь-якого суспільства перевіряється
ставленням до людей з особливими потребами. Адже зазвичай людям
з інва лідністю не хвороба створює обмеження діяльності, а умови
життя, які пропонуються цим суспільством громадянам з обмеженими
функціональними можливостями. Натомість, аби досягти рівних мож-
ливостей для всіх, передусім має бути відсутня дискримінація громадян
з інвалідністю словами чи діями здорових людей.

The humanity and tolerance of any society is tested by the attitude towards
people with disabilities. It is usually not for people with disabilities that the disea-
se is created by activity limitations, but by the living conditions offered by this
society to disabled citizens. Instead, in order to achieve equal opportunities for
all, there must first be no discrimination against people with disabilities by the
words or actions of healthy people.

Ставлення до інвалідів є тестовим показником людяності сус-
пільства. Різні причини ведуть до втрати частиною наших співгро-
мадян здоров’я і працездатності. Проте це жорстко відбивається на
їхньому матеріальному становищі та відчутті навколишнього світу,
породжуючи настрої знедоленості, ущербності і песимізму не тіль-
ки у них самих, але й в оточуючих.

Тому перед українським суспільством, навіть у такий дуже
непростий для нашої держави час, постає питання: якщо ми дійсно
хочемо реалізувати потенціал людяності, який є в нашої нації, то
маємо звернути увагу на проблему всебічної допомоги тим, хто сьо-
годні гостро цього потребує.
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Толерантність — це саме те, чого так не вистачає сьогодні
людям: терпіння, терпимості, розуміння, дружнього ставлення,
адекватного сприйняття.

В цій статті хотілося б відкрити таке соціальне питання як:
«толерантне ставлення до людей з особливими потребами». Чудово
розуміючи, що ми всі різні і потрібно приймати іншу людину
такою, якою вона є, ми не завжди поводимося коректно й адекват-
но. Важливо бути терпимим одне до одного, що дуже непросто.
Толерантність… Майже кожного дня ми зустрічаємося з цим понят-
тям, але не всі можуть або хочуть проявляти це почуття, тож потріб-
но разом попрацювати над цією проблемою, щоб кожен взяв для
себе щось цікаве та корисне. 

На сьогоднішній день людей з інвалідністю нараховується
близько 3 млн. на 46 млн. населення, в нашій державі цей факт при-
зводить до виникнення низки проблем, пов’язаних із їхньою соціа-
лізацією. Більшість наших співвітчизників, виїжджаючи за кордон,
дивуються, як тут багато інвалідів. Не те, що у нас! Але в Україні
людей з обмеженими можливостями не менше, ніж у інших країнах
світу. Можливо навіть більше. Вони просто не виходять на вулиці.
А все тому, що вулиці, кафе, кінотеатри і навіть оточуючі не готові
їх прийняти.

Чи часто ви зустрічаєте на вулицях вашого міста світлофори
з дублюванням сигналу звуком, рельєфне мощення вулиць, адек-
ватні пандуси, дублювання написів шрифтом Бройля та інші озна-
ки створення так званого доступного середовища? Згідно з даними
ООН, від 10 до 15 відсотків населення Землі, а це майже 1 мільярд
осіб, є інвалідами тією чи іншою мірою. і в Україні цей відсоток не
менше. Вони являють собою найчисельнішу групу меншин. і ком-
форт цих людей — не їхня приватна, а наша спільна проблема.

На Заході в останні десятиліття справді зуміли змінити розумін-
ня суті інвалідності. Зараз увага все менше і менше загострюється
на тому, що не так з людиною. Натомість інвалідність визнається
більше як наслідок взаємодії індивіда з довкіллям, яке не враховує
особливостей індивіда та обмежує його участь у повноцінному
житті суспільства. Цей підхід називають соціальною моделлю інва-
лідності. Наприклад, на багатьох європейських фестивалях і кон-
цертах до квитка для людини з обмеженими можливостями без-
коштовно надається квиток для супроводжуючого. в аеропорту
Мюнхена для всіх, хто з яких-небудь причин не може самостійно
здійснити посадку на рейс, існує спеціальна служба, яка забирає
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людину прямо з дому і допомагає зайняти своє місце в літаку. і це
все, звісно ж, входить у вартість квитка. Що стосується інфраструк-
тури, то і тут дуже рідко до чогось можна причепитися. Автобуси
і вагони метро облаштовані спеціальними пандусами, на кожній
станції підземки зазвичай є ліфт, а якщо знадобиться допомога, то
черговий по станції або водій зробить усе, щоб людина відчувала
себе комфортно. Толерантність — це повага права іншого бути
таким, яким він є.

Але найважливіше — це все ж таки ставлення оточуючих.
Тільки-но ми перестанемо жахатися від людей з обмеженими мож-
ливостями і позбудемося патології в суспільстві, яка не дозволяє
нам спокійно сприймати всіх без винятку, незважаючи на індивіду-
альні відмінності, саме тоді кількість подібних ситуацій почне
стрімко зменшуватися. Люди з особливими потребами перестануть
сидіти в чотирьох стінах, а ми з вами ще на один маленький крок
станемо ближчими до держави, в якій ми всі так хочемо жити.

Люди з інвалідністю — такі ж як і ми. Їх багато, ми їх так мало
бачимо серед нас тому, що ми не вміємо бути серед них.

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ 
КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ 

В ПРИКЛАДНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Кулик Леонiд Прокопiйович,
к. т. н. доцент, доцент кафедри менеджменту та туризму ЖЕГI 

Унiверситету «Украiна» 
lulik37@gmail.com

Статтю присвячено проблемі застосування методів кількісного
аналізу даних в практиці прикладних соціологічних досліджень. 

The article is devoted to the problems of stagnation of methods for the
analysis of the practical results of practical social studies.

У практиці інклюзивної освіти, особливо при вивченні точних
наук, особи з інвалідністю іноді досягають більш високих результа-
тів в порівнянні зі звичайною аудиторією. у зв’язку з цим вони
мають перевагу при виборі вакансій в обчислювальних центрах,
аналітичних відділах. Тому дана стаття про кількісні методи, на наш
погляд, є актуальною для інклюзивної освіти.
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Об’єктивно проблема застосування кількісних методів аналізу
обумовлена двома факторами. По-перше — це наявність низького
рівня інформативності шкал вимірювання соціологічних даних.
По-друге — це недостатнє розуміння соціологами можливостей,
що надаються методами кількісного аналізу даних, а також слабка
математична підготовка соціологів дослідників, переважно з гума-
нітарних способом мислення.

Спочатку розглядається перший фактор — низький рівень
інформативності шкал вимірювання соціологічних даних. Як пра-
вило, при дослідженні соціально-економічних явищ і процесів ми
зустрічаємося з чотирма типами даних [2]: чисельні дані, iнтерваль-
ні дані, рангові дані, номінальні дані. Вид уявлення даних визнача-
ється типом шкали вимірювання.

У емпіричної соціології переважно застосовуються два типи
шкал — номінальна і порядкова. і вони, як правило, малоінформа-
тивні, що не дозволяє проводити над змінними більшість перетво-
рень. Однак є реальна можливість від вихідних змінних перейти до
змінних, виміряних в абсолютній шкалі. Мова йдеться про вико-
ристання ймовірностей тих чи інших варіантів відповідей респон-
дентів, які оцінюються за їх частотами.

В роботі [1] розглянуто приклад переходу до подібної шкали і,
таким чином, ілюструється перехід до більш інформативним 
змінним.

Тепер перейдемо до другого фактору. Спочатку відзначимо, що,
приступаючи до аналізу соціологічних даних, дослідник повинен
вибрати метод обробки кількісних даних. Таких методів безліч
і найбільш вживаними з них є наступні: кластерний аналіз, фактор-
ний аналіз, регресійний аналіз та кореляційний аналіз

Ефективне використання перерахованих методів вимагає пев-
них математичних знань (теорія ймовірностей, математична ста-
тистика, економетрія, математичне програмування). Тут дово-
диться визнати, що в даний час емпірична соціологія в плані
застосування математичних методів аналізу даних багато в чому
втратила позиції, які вона займала в 80-90-ті роки минулого сто-
ліття. і в кінці 80-х років у соціологів утвердився скептицизм, а
потім глибоке розчарування в можливостях математичного моде-
лювання.

Суть взаємних претензій соціологів і математиків в наступному.
Соціологи стверджують, що математичні методи в принципі не
можуть відобразити все багатство змісту соціальних процесів і явищ
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остільки, оскільки абстрактна сама математика. Математики ж
висловлюють сумнів (і часто виправдане) в належному володінні
соціологами складним математичним апаратом, без знання або
хоча б активного розуміння якого багато спроб застосування «гума-
нітаріями» математичних методів в емпіричної соціології були ско-
ріше викликані модою, ніж потребою.

Ми поділяємо «оптимістичну» точку зору: математика і соціо-
логія рухаються назустріч один одному, і чим більшою мірою роз-
вивається математичний апарат аналізу соціологічних даних, під-
кріплений обчислювальними і графічними можливостями
сучасних комп’ютерів, тим ефективніше будуть відповіді, яки
в формалізованому (математичному) вигляді відображають навко-
лишню реальність.

Велику допомогу у вирішенні цієї проблеми можуть надати
сучасні комп’ютерні технології (інструменти і надбудови в сере-
довищі електронних таблиць Excel, прикладні програми SPSS,
«Статистика»). Не випадково сьогодні широко використовується
термін «комп’ютерна соціологія», яка має на увазі використання
соціологами можливостей комп’ютерної техніки для вирішення
виникаючих в процесі наукової роботи теоретичних, емпіричних
і практичних завдань. Комп’ютерна соціологія стає невід’ємним
компонентом сучасних систем підтримки прийняття рішень
(СППР), яки швидко розвиваються.
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В статті досліджено проблеми людей з інвалідністю. Розкрито зав-
дання України в становленні інклюзії. Обґрунтовано зарубіжний досвід
у розвитку інклюзії для осіб з інвалідністю. 

The article explores the problems of people with disabilities. The task of
Ukraine in becoming inclusive is revealed. Foreign experience in the development
of inclusion for persons with disabilities is substantiated.

Актуальною темою на даний час є спостереження значного про-
гресу в психічному розвитку людини з інвалідністю, коли вона
перебуває в групі здорових людей. На сьогодні науковці дійшли
висновку, що не потрібно виокремлювати людей з вадами з сус-
пільства, а навпаки з’єднати їх з їхніми здоровими однолітками.

Дослідниками теми освітньої та соціальної інклюзії людей
з інвалідністю є: Д. Елен, С. Кей, А. Колупаєва, І. Калініченко, В.
Миргородський та Л. Нижник та інші фахівці в сфері інклюзивної
освіти. Їх дослідження доводять що, спостерігається значний про-
грес в психічному розвитку дитини з інвалідністю, коли вона пере-
буває в групі здорових однолітків. На теперішній час науковці
дійшли до висновку що не потрібно виокремлювати дітей з вадами
з суспільства, а навпаки з’єднати їх в школах та вузах з їхніми здо-
ровими однолітками [1. с. 75].

Метою дослідження є вивчення освітньої та соціальної інклюзії
людей з інвалідністю.

В Україні для поставлених завдань сприяло використання ком-
плексу методів дослідження: теоретичних (аналіз, синтез наукової
літератури для порівняння різних поглядів на досліджувану пробле-
му, визначення понятійно-категоріального апарату, обґрунтування
моделі формування готовності до організації інклюзивної освіти);
емпіричних (анкетування, опитування, спостереження, бесіда,
методи експертних оцінок, самооцінки, вивчення продуктів
навчально-пізнавальної діяльності студентів, тестування, педаго-
гічний експеримент для перевірки ефективності педагогічних умов
формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми
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дошкільного віку в умовах інклюзії); математичних (кількісний
і якісний аналіз результатів педагогічного експерименту).

Загальноєвропейські системи загальної середньої освіти, незва-
жаючи на різноманітність типів і рівнів навчальних закладів, які
опікуються освітою, в тому числі й школярів з особливими освітні-
ми потребами, є ключовими елементами європейської моделі соці-
ального устрою, яка виявляється привабливою для країн, що позбу-
лися тоталітарних режимів, наразі й для України, з огляду на
завдання та перспективи розв’язання назрілих педагогічних і соці-
альних проблем.

В передових країнах Західної Європи, починаючи з 70-х років
XX ст. відбувалася перебудова спеціальної освіти. Зокрема, інклю-
зивне та інтегроване навчання дітей з особливостями розвитку
визначено як основну форму здобуття освіти неповноправними.

Серед європейський країн Італія посідає чільне місце у впровад-
женні ідей інтегрованого та інклюзивного навчання, оскільки одні-
єю з перших визнала інтегративне та інклюзивне навчання найприй-
нятнішою для неповнолітніх дітей формою здобуття освіти. За
визначенням директора Департаменту Національних досліджень
у галузі освітніх інновацій в Італії Р. Tortora, «Італія у цьому відно-
шенні стала лабораторією для всього світу, оскільки саме латинська
культура зорієнтована на визнання автономності та гідності кожної
людини». Освітню реформу в країні, яку було проведено у 1972 р.,
ініціював громадський рух «Демократична психіатрія». Метою цього
громадського об’єднання було досягнення прогресивних змін у пси-
хіатричних лікувальних установах, усунення відособлення та ізоляції
соціально не небезпечних осіб з порушеною психікою, які стали
в’язнями ізольованих закладів. Учасники цього руху вважали, що
виникнення психічних відхилень у багатьох випадках провокується
суспільством і школою, в тому числі і спеціальними навчальними
закладами. Тому варто ініціювати зміни і, насамперед, запровадити
шкільну реформу, яка б надала можливість людям з психофізичними
особливостями почуватися повноцінними членами суспільства. Під
тиском громадськості у 1971 р. в Італії був ухвалений новий « Закон
про освіту», який законодавчо закріпив право батьків на вибір
навчального закладу, визначив статус масових шкіл, де навчаються
всі діти з проблемами розвитку, забезпечив державну підтримку
щодо здобуття освіти дітям з особливостями психофізичного розвит-
ку. Як зазначає Banathy Bela, «… закон затвердив зміни, що наступи-
ли в житті, оскільки цього вимагав час» [2. с. 152].
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Досліджуючи тему соціальної та освітньої інклюзії можна ска-
зати, що люди інваліди мають змогу здобувати освіту і в спеціаль-
них навчальних закладах і в закладах масового типу. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
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Однією з важливих ознак ефективної соціальної політики держави є
наявність і дієвість системи соціальних стандартів і гарантій щодо
забезпечення потреб людини благами і послугами, а також для форму-
вання фінансових ресурсів, що спрямовуються на їх реалізацію. Вони
дають змогу реалізувати стратегічну мету сучасної цивілізованої дер-
жави — забезпечити високі стандарти життя її громадянам, а особли-
во, якщо це стосується людей з особливими потребами. Для України про-
блема соціального захисту інвалідів є особливо значущою у зв’язку зі
стійкою тенденцією до зростання частки інвалідів у загальній структу-
рі населення. 

One of the important features of an effective social policy of the state is the
existence and effectiveness of a system of social standards and guarantees for
providing human needs with goods and services, as well as for the formation of
financial resources aimed at their implementation. They make it possible to rea-
lize the strategic goal of a modern civilized state — to ensure high standards of
living for its citizens, especially if it concerns people with special needs. For
Ukraine, the problem of social protection of persons with disabilities is particu-
larly significant in view of the steady tendency for the share of persons with disa-
bilities in the general population to grow.
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Інтеграція в суспільство осіб з інвалідністю, їх соціальний
захист є одним з пріоритетних напрямів політики кожної розвине-
ної країни світу як у соціальній, так і в освітній сфері, оскільки
рівень соціального захисту інвалідів та дітей-інвалідів, створення
рівних умов для отримання ними освіти та професійної підготовки,
толерантність та відкритість суспільства до інвалідів відображають
рівень культури та духовного розвитку суспільства.

В Україні конституційно закріплено поняття «соціальний
захист», яке включає право громадян на їх забезпечення у разі
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також
у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Стосовно інвалідів державна політика України за роки незалеж-
ності зазнала кардинальних змін. Якщо за часів Радянського Союзу
основні зусилля держави спрямовувалися на соціальне забезпечен-
ня цієї категорії громадян, то в наш час в основу державної політи-
ки щодо соціального захисту осіб з інвалідністю покладено не соці-
альне забезпечення як пасивна функція соціального захисту, а
гарантування захищеності осіб з інвалідністю шляхом створення
для них у суспільстві відповідних умов та рівних можливостей для
реалізації життєвих потреб, здібностей і творчого потенціалу [1].

На сьогоднішній день політика соціального захисту інвалідів
має включати нові концептуальні підходи, що охоплюють соціаль-
но-економічні, політико-правові, організаційно-управлінські,
науково-методологічні, морально-етичні та інформаційні аспекти.
Нині Україна намагається перейти від медичної до соціальної моде-
лі інвалідності. Остання полягає у взаємозв’язку між людиною
з інвалідністю та соціумом, а не фіксування відхилення у її здоров’ї
та розвитку, як це притаманно медичній моделі і було характерно
для радянської системи управління.

Сучасна державна політика соціального захисту інвалідів вклю-
чає в себе низку заходів, зокрема створення умов для інтеграції
інвалідів до активного суспільного життя; підвищення державних
гарантій у досягненні вищих соціальних стандартів у матеріально-
му забезпеченні інвалідів; створення безперешкодного середовища
для інвалідів; забезпечення активної взаємодії державних органів та
громадських організацій інвалідів у розв’язанні проблем інвалідів
тощо [2].

Проблема соціального захисту інвалідності реально має місце
в Україні, де рівень державного соціального захисту осіб з обмеже-

110

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



111

ними можливостями оцінюється як низький, що відображає злобо-
денні соціально-економічні проблеми розвитку суспільства в цілому.
Сьогодні функція держави стосовно інвалідів повинна виявлятися
у створенні правових, економічних, політичних, соціально-по -
бутових і соціально-психологічних умов для задоволення їхніх
потреб щодо здоров’я, матеріального забезпечення, посильної тру-
дової та громадської діяльності.

Політика держави полягає в максимальній активізації потен-
ційних сил осіб з інвалідністю у контексті професійної, трудової
реабілітації та працевлаштування. Держава повинна сприяти про-
фесійній саморегуляції осіб з інвалідністю для досягнення ними
гідної якості життя.
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Публікація висвітлює аналіз результатів емпіричного дослідження
особливостей соціальної роботи з сім’ями, члени яких мають порушення
слуху. 

За підсумками експертного опитування, у якому взяло участь 9 рес-
пондентів (5 наукових співробітників відділу освіти дітей з порушеннями
слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка НАПН України; 1 вчитель, 3 батьків дітей, які виховують
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дитину з порушеннями слуху), здійснено аналіз результатів за двома бло-
ками запитань: І. Основні проблеми сімей, члени яких мають порушення
слуху. ІІ. Задоволення потреб сімей, члени яких мають порушення слуху,
у соціальних послугах.

The publication provides an analysis of the results of an empirical study of
the characteristics of social work with families whose members are hearing
impaired.

According to the results of the expert poll, which was attended by 9 respon-
dents (5 researchers of the Department of Education of Children with Hearing
Impairments of Mykola Yarmachenko Institute of Special Pedagogy of the
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine; 1 teacher, 3 parents of
children raising a child with hearing impairment) on two blocks of questions: I.
The main problems of families whose members are hearing impaired. II. Meeting
the needs of hearing-impaired families in social services.

У сучасних умовах проблема соціальної підтримки дітей, які
мають порушення слуху та їх сімей, є вкрай актуальною. Сім’я —
природне середовище для дорослої людини та найкраще місце для
повноцінного життя і розвитку дитини. Ця ідея підкріплена
Конвенцією ООН про права дитини, яка проголошує право дитини
на проживання в родині. Саме сім’я як безпосереднє соціальне
середовище має максимальні можливості, порівняно з іншими
соціальними інститутами, для поступового залучення до соціаль-
них цінностей, виконання соціальних ролей, становлення соціаль-
ної компетентності особистості. 

В Україні історично склалася ситуація, за якої категорія дітей
з особливими потребами, в тому числі діти з порушеннями слуху,
протягом довготривалого часу залишалася соціально незахищеною.
Діти, з порушеннями слуху, перебуваючи лише у спілкуванні з влас-
ними сім’ями, деякою мірою ізольовані від суспільства, а сім’ї, які
виховують таких дітей, зустрічаються з проблемами: обмеження
інформації, відсутність соціальної та психологічної підтримки,
незнання своїх прав та соціальних послуг, які передбачені державою. 

Більшість дітей з порушеннями слуху, незалежно від віку, вихо-
вуються в спеціалізованих освітніх установах (ясла, дитячі садки,
школи-інтернати). Водночас, нові можливості створює реалізація
інклюзивної моделі освіти в Україні, що надає право батьками оби-
рати заклад освіти, у якому навчатиметься дитина.

Таким чином, на батьках лежить відповідальність за гармоній-
ний розвиток їхніх дітей з порушеннями слуху. Водночас, для сім’ї,

112

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



113

яка виховує дитину з порушеннями слуху, великого значення набу-
ває також соціальна підтримка, зокрема соціальна робота з нею.

За підсумками експертного опитування, у якому взяло участь
9 респондентів (5 наукових співробітників відділу освіти дітей
з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка НАПН України; 1 вчитель, 3 батьків
дітей, які виховують дитину з порушеннями слуху), здійснено ана-
ліз результатів за двома блоками запитань:

І. Основні проблеми сімей, члени яких мають порушення слуху.
ІІ. Задоволення потреб сімей, члени яких мають порушення слуху,

у соціальних послугах.
Зокрема, до бланку інтерв’ю з експертами увійщли такі запитання:
1. Яка Ваша думка, які основні проблеми сімей, члени яких

мають порушення слуху, у Вашій країні?
2. Підтримки яких фахівців чи інституцій насамперед потребу-

ють члени таких сімей?
3. Який рівень задоволення потреб сімей, члени яких мають

порушення слуху, у соціальних послугах?
4. Які заходи, на Вашу думку, необхідні для більш ефективного

вирішення проблем таких сімей?
Таким чином, за результатами аналізу відповідей респондентів

на запитання анкети можливо узагальнити наступне: 
І. Основні проблеми сімей, члени яких мають порушення слуху такі

(у порядку значимості):
Нестача необхідної підтримки з боку держави.
Матеріальне забезпечення.
Нестача фахової підтримки (сурдопедагога, психолога тощо).
Психологічні проблеми.
Доцільним є: створення Центру комплексної допомоги особам

з порушеннями слуху; впровадження «супроводу сімей»
і Інклюзивно-ресурсних центрах чи Центрах раннього втручання
(системи таких центрів поки не впроваджено).

ІІ. Рівень задоволення потреб сімей, члени яких мають порушення
слуху, у соціальних послугах переважно середній та низький. 

Зокрема, на думку фахівців, необхідними є такі заходи:
Створення бази даних про установи, які надають послуги.
Скринінг слуху новонароджених.
Державне фінансування слухопротезування у ранньому віці.
Інформаційно-просвітницька робота для батьків.
Впровадження системи раннього втручання та ін.
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КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ 
ІЗ ОCОБЛИВИМИ ОCВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Левицька Людмила Вікторівна,
к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи

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

Анотація. Тези присвячені корекційно-розвивальній роботі із дітьми
з особливими освітніми потребами. Подано напрями корекційно-розвивальній
роботи із дітьми з особливими освітніми потребами. Зазначено важливість
доповнити навчально-виховний процес дітей з особливими освітніми потре-
бами корекційно-розвивальними заняттями, спрямованими на активізацію
та стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-вольової
сфери, комунікативних навичок, сприяння адаптації учнів до школи.

Аnnotation. Theses are devoted to corrective and developmental work with
children with special educational needs. The directions of correction and develop-
ment work with children with special educational needs are presented. The impor-
tance of supplementing the educational process of children with special educational
needs of correction and developmental activities aimed at activating and stimula-
ting cognitive activity, developing emotional and volitional sphere, communicative
skills, facilitating the adaptation of students to the school is emphasized.

Корекційно-розвивальна робота — комплекс заходів із систем-
ного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими
освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корек-
цію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-
вольової сфери, мовлення та особистості дитини.
Корекційно розвивальна робота — вагома складова інклюзивного
навчання та є необхідною умовою ефективного освітнього впливу,
завдяки якому дитина набуває знань, умінь та навичок. Корекційно-
розвивальну роботу в умовах інклюзії здійснюють: корекційний
педагог, логопед, спеціальний психолог, соціальний працівник, вчи-
телі, асистенти вчителів, фахівці з ЛФК, музичні керівники та інші.
Значна роль у закріпленні корекційної роботи відводиться батькам. 

В. Нечипоренко зазначає, що командний підхід до організації
ціліcного реабілітаційного процеcу є виключно важливим, оcкіль-
ки взаємодія фахівців різного профілю забезпечує виcоку якіcть
діагноcтичних, профілактичних, реабілітаційних і корекційно-роз-
вивальних заходів [2].
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Корекційно-розвивальна робота проводиться за такими напря-
мами [3]:

1) для учнів (вихованців), які мають порушення зору у поєднан-
ні з тяжкими порушеннями мовлення чи інтелектуальними пору-
шеннями: підбір оптичних засобів корекції, лікувальна фізична
культура; профілактика наслідків основного порушення; визначен-
ня зорових можливостей учнів (вихованців), особливостей сприй-
мання наочно-дидактичного матеріалу; дозування зорових та
фізичних навантажень; розроблення комплексу вправ зорової гім-
настики; орієнтування в просторі;

2) для сліпоглухих учнів (вихованців): підбір оптичних засобів
корекції; профілактика наслідків основного порушення; визначен-
ня зорових можливостей учнів (вихованців), особливостей зорово-
го сприймання наочно-дидактичного матеріалу; дозування зорових
та фізичних навантажень; розроблення комплексу вправ зорової
гімнастики; орієнтування в просторі; збереження та розвиток
залишкового слуху; формування вимови; формування вмінь корис-
тування жестами та українською жестовою мовою; спеціальна ліку-
вальна фізична культура та фізична реабілітація; формування жит-
тєвих компетентностей, соціальна адаптація;

3) для учнів (вихованців), які мають порушення опорно-рухово-
го апарату у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення чи інте-
лектуальними порушеннями:

поліпшення рухових, психічних, комунікативних і мовленнє-
вих функцій; підвищення можливості до самообслуговування
і соціальної адаптації; формування мовленнєвої компетентності як
основи соціалізації (тренування дихання, зміцнення голосових
і дихальних м’язів); 

4) для учнів (вихованців) з інтелектуальними порушеннями
у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення: розвиток когні-
тивних функцій, мовлення, формування життєвих компетентнос-
тей; соціальна адаптація.

Зокрема, в Законі України «Про реабілітацію інвалідів
в Україні» [1] визначено зміcт медичної, пcихолого-педагогічної,
профеcійної, трудової, фізкультурноcпортивної, фізичної, cоціаль-
ної та пcихологічної реабілітації. Пcихологопедагогічна реабіліта-
ція визначена як cиcтема пcихологічних та педагогічних заходів,
cпрямованих на формування cпоcобів оволодіння знаннями, умін-
нями і навичками, надання пcихологічної допомоги, зокрема щодо
формування cамоутвердження і належної cамооцінки оcобою cвоїх
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можливоcтей, заcвоєння правил cуcпільної поведінки шляхом
здійcнення cиcтемної навчально-виховної роботи.

Таким чином, здійcнення корекційно-розвивальної роботи як
багатопланового і багаторівневого процеcу передбачає готовніcть
фахівців до взаємодії в рамках єдиної команди, кожен член якої від-
повідає за визначений аcпект загальної роботи. з метою підвищення
рівня cоціальної інтеграції і адаптації дітей з особливими освітніми
потребами є розроблення нових підходів до корекцій но-
розвивальної роботи, що включає традиційні та інноваційні техно-
логії, які б забезпечили психологічну практику відповідними засо-
бами розвитку і корекції, доповнення навчально-виховного
процесу корекційно-розвивальними заняттями (ритміка, лікуваль-
на фізкультура, заняття з логопедом, пcихологічні тренінги, арт-
терапевтичними заняттями). 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: 

КВАНТОВА БЕЗПЕКА

Лісовський П.М.
д.філол.н., професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин 

та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
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Визначено, що сучасний розвиток інклюзивної освіти є вимогою часу.
Саме особи з особливими потребами, які мають креативні ідеї, створю-
ють послідовно-виважені кроки у розвитку інклюзивної освіти.
Стверджено, що квантова безпека є електронно-цифровим захистом
у віртуальній реальності щодо осіб з особливими потребами.
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Запропоновано передовий європейський досвід щодо можливості підбору
та якості оцінки персоналу з особливими потребами шляхом геометрич-
ної природи фрактальності (множинної подібності), побудованої на тео-
рії ймовірності та математичної статистики.

Ключові слова: інклюзивна освіта, квантова безпека, фрактальність,
математична статистика.

It is certain that modern development of inclusive education is the requirement
of time. It is persons with special needs who have creative ideas and create consistent,
thoughtful steps in the development of inclusive education. It is stated that quantum
security is an electronic-digital virtual reality protection for persons with special
needs. Suggested the advanced European experience to the ability to assess and sup-
port staff with special needs, using the geometric nature of fractal nature (multiple
characteristics), encouraged by theoretical theory and mathematical statistics.

Keywords: inclusive education, quantum security, fractal, mathematical sta-
tistics.

Сучасний розвиток інклюзивної освіти як системи інтелекту-
альних послуг в Україні визначається Європейською інтеграцією,
орієнтованої часовою пріоритетністю щодо фундаментально-смис-
лових цінностей загальносвітової культури дипломатії. Адже інтег-
раційний процес полягає у впровадженні норм і стандартів в освіті
не лише з боку держави, а й з боку феноменально-екзистенційного
підходу окремої особи чи осіб, зокрема з особливими потребами,
що своїми креативними ідеями створюють послідовно-виважені
кроки у розвитку інклюзивної освіти.

Найістотнішим фактором такої дипломатичної освіти є крите-
ріальна зміна рольової позиції суб’єкта з інвалідністю, що, насам-
перед, має квантовий (курпускулярно-хвильовий) захист безпеки
в координатах людиноцентризму та людинокосмізму, в яких той,
кого навчають, постає тим, хто завдяки збалансованим сенсорно-
розумовим здібностям навчається. Саме такі студенти у процесі
навчання не є споживачами знань, а мудрими ініціаторами інклю-
зивної освіти. «Викладач відтепер є спонукачем до пошуку дослід-
ження явищ та процесів, самостійному рішенню проблем для сту-
дента. Процес самостійного здобування знань потребує від того,
хто навчається. значних інтелектуальних та психологічних зусиль.
Щоб мінімізувати затрати психологічних зусиль того, хто навчаєть-
ся, завданням викладача є переконати студента у тому, що позитив-
ний результат його діяльності гарантований і вимірюється не кіль-
кістю отриманих балів, а якістю здобутих знань» [1, 66].
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При цьому, рух назустріч інклюзії відображає нові погляди не
лише на освіту, але й місце людини в суспільстві, які супроводжу-
ються розробкою правових норм на міжнародному рівні. «Вперше
інклюзія була підтримана Всесвітньою декларацією прав людини
у 1948 році і знаходить відображення у всіх міжнародних докумен-
тах у сфері освіти» [2, 128].

У цьому контексті варто акцентувати увагу на інклюзивну осві-
ту осіб з особливими потребами як поставангард у світовій шахівни-
ці. Адже необхідність інклюзивного навчання обумовлена міжна-
родними документами. Так, у Конвенції ООН про права особи
основоположним є принцип розвитку кожної персони, що перед-
бачає відсутність дискримінації. «Причому, якщо ст. 23 спрямована
на захист прав осіб з обмеженими функціональними можливостя-
ми — то зміст решти статей стосується однаково усіх категорій
осіб — як здорових, так і з обмеженими функціональними можли-
востями… у країнах ОЕСР (Міжнародна організація економічної
співпраці та розвитку) студенти-інваліди у вищій школі представ-
лені недостатньо. Хоча їх число з кожним роком збільшується» [3].

Таким чином, вирішення означеної проблеми потребує відпо-
відного часу, оскільки поруч із економічними негараздами, варто
визначити ряд не менш важливих питань, пов’язаних із якісною під-
готовкою в сфері корекційної педагогіки та психології з боку мудрих
вихователів, психологів, соціальних педагогів тощо. Для України
така інклюзивна освіта є надзвичайно важливою як створення єди-
ного інтелектуального освітнього середовища у світовій шахівниці,
критеріями оцінювання якої є: Час, Простір, Розвиток. Кадрове
забезпечення таких осіб з особливими потребами можна здійснюва-
ти у форматі теорії ймовірності та математичної статистики, а саме:
за геометричною природою теорії фракталів як діалектики єдиної
множинної подібності та протиріччя щодо системи вимірювальних
координат людиноцентризму та людинокосмізму. Саме таким
феноменально-мудрим захистом і постає в недалекому майбутньо-
му філософія (ідея, стратегія, принцип) квантової безпеки як сен-
сорно-розумовий перехід людської свідомості в ноосферний режим
її полікультурно виражених обріїв смислотворчої діяльності.
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НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Лістовський Владислав Вікторович,
Студент інституту філології та масових комунікацій

університету «Україна»
andron2588@gmail.com

Звернемо увагу як ми взагалі вивчаємо рідну мову, це відбува-
ється несвідомо, і неціленаправлено, ось навчання особливих
людей потребує особливого підходу. Навчання людей з вадами
слуху і тих хто слабо чує іноземній мові це непроста задача.
Навчитись говорити, коли є проблема з слуховим аналізатором,
який в свою чергу є ведучим в цьому процесі, може бути здійснене
іншим шляхом. Основне навантаження йде на зір. Найголовніший
інформаційний канал сприймання мови улюдей з вадами слуху —
це читання по губах. Але, згідно з дослідженням психологів, психо-
лінгвістів, дефектологів, цього недостатньо для сприймання інфор-
мації.Людина з вадами слуху навчена вимові слова, використовує
м`язову пам’ять мовного апарату для розшифрування побаченого,
що дає змогу ідентифікувати слово. При всьомувище описаному
стає зрозуміло що вимова потрібна не тільки для вимови, але й для
сприйняття вимовленого слова.

Мета: дослідити шлях вивчення англійської мови у людей
з вадами слуху.

Факти які свідчать про специфіку цього шляху. Розбираючи смис-
лові помилки учнів які навчаються в школі (сьомий клас) відомий
вчений-сурдопедагог А.М. Гольдберд наводила наступні приклади:

– прикметник «naked» учні розуміли як «withoutdress» і спираю-
чись на це вираз «nakedwalls» цей вираз тлумачився як стіни на яких
не висять сукні. в інших випадках цей вираз тлумачився як стіни
без шпалер, некрашені стіни, небілені, стіни які обвалилися, вихо-
дить стіни без того, в що їх одягають.
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– вираз «goldenarms» лумачився як руки, які мають якісь золоті
прикраси; «goldenwords » — як слова які означають якісь золоті речі
(обручку, браслет, і т.д.). Пояснюється все це тим, що людина з ура-
женим слухом яка вивчає слово «golden » розуміє це як «madefrom-
gold» і не уявляє це в іншому значенні.

Вчені-дефектологи давно помітили що, при всьому своєрідно-
му навчанню людини з враженим слухом рідній мові, в конкретних
принципових рисах та в багатьох деталях воно схоже з вивченням
іноземної мови людиною яка чує. Цей збіг породжений тим, що
в обох випадках навчання проходить в ціленаправленому, спеціаль-
но організованому учбовому процесі і в умовах, коли учень виклю-
чений з зовнішнього мовного середовища. Тут ще присутня при-
нципова різниця в тому що в учня який чує вже сформована
вимова.

Тим не менш в сенсі вказаного збігу можна говорити про звя-
зокпроцеса навчання студента з ураженим слухом іноземній мові
по відношенню до процесу заволодіння ним рідною мовою. з цього
випливають два положення методичного характеру, які визначають
підхід до вивчення іноземної мови студентів з порушенням слухо-
вої функції.

Перше складається з того що студент з ураженням слуху інозем-
ній мові може спиратись на ті спецефічні методи і прийоми, які
грунтуються на теоретично-відпрацьованій сурдопедагогічною
практикою, які використовуються при навчанні студентів рідній
мові.

Друге з цих положень полягає в тому, що приступаючи до
вивчення іноземної мови, студент з вадами слуху вже має досвід,
розвинені навички та вміння при порушеній слуховій функції ціле-
направлено освоювати мову. Це означає, що одною з головних
задач при вивченні іноземної мови стає забезпечення студента
такими умовами, при яких ці навички і вміння можуть бути вико-
ристані з максимально продуктивно. Людина з вадами слуху має
свідомо керувати своїм мовним апаратом, і це є важливим позитив-
ним фактором, на який спирається викладач в роботі по встанов-
ленні англійських звуків. в діалозі з студентом послідовно встанов-
люється (інколи в деталях дії його мовного апарата) спосіб вимови
англомовного звука. Цю роботу, як правило, ведуть протягом всьо-
го навчального курса. Головна очевидна проблема в цьому, полягає
що тут немає зворотньогозвязку — проміжні і кінцеві результати
спостерігає (тобто чує) тільки викладач, але не студент. Також є
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труднощі іншого порядку. Зокрема, при постановці англійського
звука може з’явитись інтерференція (наслідки впливу одної мови
на іншу) з близьким україномовним звуком, яка призведе до зриву
встановленого у студента мовноруховогостереотипа вимови цього
україномовного звука. в такому випадку прийдеться зупинитись на
приближененій вимові.

Отже, вивчення людиною з вадами слуху аглійської мови — це
важкий шлях але можливий. Згідно з дослідженням заволодіння
рідною мовою потребує теж немалих зусиль.

Список використаних джерел

1. Рау Ф.Ф. Устнаяречьслабослышащих. М. Педагогика, 1973.
2. Зикова Т.С. Характеристика речевогоразвитиявыпускниковшкол для

слабослышащихдетей: Т.С. Зикова // Дефектология. — 2000. —N6. —
С. 86–93, №1 2001; С. 86–96.

3. Фоломкіна С.К  <Обучение чтению на иностранном языке
в неязыковом вузе> М, 1987.
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Анотація: Гра стає провідним видом діяльності дитини ще з раннього
віку. Саме у грі діти отримують первинний досвід соціальних відносин.
Адаптація ігор до потреб дітей, які мають особливості розвитку вста-
новлює рівні умови для всіх учасників ігрового процесу. Для досягнення цієї
мети було створено проект «Ігри розуму», що включав у себе низку розро-
бок авторських настільних ігор, адаптованих до потреб учнів із тяжкими
вадами зору. Апробація проекту виявила позитивну динаміку щодо форму-
вання шкільної мотивації учнів та сприяння їх ефективній співпраці.

Ключові слова: Гра, інклюзивні ігри, шкільна мотивація, адаптація,
взаємодія.

Abstract: The game has become a leading activity of the children from an
early age. through game children get a firsthand experience of social relation-
ships. Adaptation of games to the needs of children with disabilities sets the equal

міждисциплінарний підхід Секція І



opportunities for all participants in the game process. To achieve this goal, the
Mind Games project was created, which included a series of author’s board
games adapted to the needs of children with severe visual impairments. Approval
of the project revealed positive dynamics in shaping the school motivation of chil-
dren and promoting their effective cooperation.

Keywords: Game, inclusive games, school motivation, adaptation, interaction.

Організація позакласної роботи є одним із «китів», на яких
тримається система навчально-виховного процесу. Завданням
позакласної роботи є підвищення та закріплення мотивації дітей
до навчання, пізнання, самовдосконалення, спілкування та взає-
модії. Для цього необхідне використання різних форм та методів
роботи, спрямованих на активізацію розумового і творчого потен-
ціалу учня. Саме такими формами є інтелектуально-пізнавальні
ігри. Вміле їх використання в різних аспектах позакласної діяль-
ності дає змогу зміцнювати пізнавальний інтерес учнів, формува-
ти в них принципи здорової конкуренції та прагнення до само-
розвитку.

З раннього віку провідною діяльністю дитини є гра.
Гра — вид діяльності, зорієнтований не на результат, а на про-

цес. Будь-яка гра виконує функції спілкування та взаємодії, емо-
ційної розрядки, відпочинку, а головне — розвивальну функцію.

У позакласній роботі гра може виконувати наступні завдання:
– Гра як самоціль — відпочинок від одноманітного навчального

процесу;
– Гра як засіб перевірки знань — може бути своєрідною формою

зрізу знань;
– Гра як стимулятор активності — являє собою систему мотива-

ційних стимулів;
– Гра як засіб формування здорової конкуренції — виховує

прагнення до самовдосконалення як цілі випередження інших,
мотивує роботу над собою;

– Гра як вид самооцінювання — дає змогу дитині самій просте-
жити свої здобутки та результати; створює підґрунтя для самороз-
витку та самокритики;

– Гра як засіб абстрагування — дозволяє відокремлювати голов-
не від другорядного, засвоювати лише необхідну інформацію;

– Гра як самовиховання — привчає до дисципліни, виховує
вміння дотримуватись правил, усвідомлювати важливість їх існу-
вання та виконання;
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– Гра як підсилювач взаємодії — заряджає командним духом,
об’єднуючи діяльність колективу дітей націленістю на спільну мету.

Коли йдеться про взаємодію як процес із рівноправним залу-
ченням до нього всіх учасників, то слід зауважити, що для дітей із
особливими освітніми потребами необхідне створення спеціальних
умов, які б урівнювали їх у можливостях здійснювати ту чи іншу
діяльність з дітьми, які мають норму розвитку. Саме в таких випад-
ках на допомогу можуть прийти інклюзивні ігри.

Інклюзивна гра — гра, матеріали якої адаптовані до потреб
дітей із обмеженими можливостями, а зміст і задачі доступні для
виконання.

Для підвищення ефективності взаємодії учнів запропоновано
декілька авторських розробок настільних ігор, кожна з яких спря-
мована на вирішення різних освітніх, виховних та корекційно-роз-
вивальних завдань.

Бурисель. Інтелектуальне казино — гра, спрямована на форму-
вання пізнавального азарту та навичок оцінки власних здібностей.

МатеМандри — тренування навичок усного обчислення та
поглиблення уявлень про навколишній світ.

Пінгвінки-Половинки — розвиток просторового сприйняття,
уваги, уяви.

GeometriX — формування сенсорних еталонів, просторового
сприйняття, логічного мислення.

Колесо Ч — розвиток асоціативного мислення, швидкості реакції.
Операція «=» — відточення навичок усного підрахунку, розви-

ток тактико стратегічних навичок.
Подані розробки були адаптовані відповідно до потреб дітей із

тяжкими вадами зору та апробовані у виховній роботі з учнями різ-
них вікових категорій.

Суть адаптації окремих елементів ігор полягала в наданні їм
об’ємності, властивості тактильної ідентифікації. з цією метою
було застосовано різні технології, зокрема, нанесення на поверхню
ігрових карток візерунка (контуру) за допомогою гарячого пістоле-
та із кольоровим клейовим стрижнем; використання паперу та кар-
тону різної текстури; матеріалів з різними тактильними властивос-
тями; позначення текстової частини завдань шрифтом Брайля.

До виготовлення комплектів ігор були залучені учні 4-го класу
КЗ «ХСШ ім. Короленка». Вони створювали авторський дизайн
окремих ігрових елементів, були генераторами ідей щодо адаптації
кожної гри.
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Активна співпраця педагога з учнями на етапі створення ігро-
вих матеріалів слугувала мотиваційним стимулом для подальшої
роботи. Згодом, учні почали розробляти власні ігрові проекти і вті-
лювати їх на практиці.

Подані ігрові розробки, в рамках проекту «ІГРИ РОЗУМУ»
(«MIND GAMES») було представлено на фестивалі вчителів
STEM-освіти «Наука на сцені» («Science on stage 2019»), на міжна-
родному етапі в місті Кашкайш, Португалія (31.10-03.11.2019 року)
в секції Інклюзивні науки «Inclusive science». 

Висновки: При рівності умов для кожного учасника ігрового
процесу гра може стати своєрідним «Золотим ключиком» до поро-
зуміння учнів усіх категорій.

РІЗНІ МОЖЛИВОСТІ, АЛЕ РІВНІ ПРАВА

Лукіянська Христина Володимирівна,
студентка ІІІ курсу спеціальності «Право»

Тернопільського коледжу університету «Україна»
m.skilska@gmail.com

Науковий керівник: Скільська Марія Іванівна

Важливою ознакою демократичного суспільства є не лише уважне
ставлення до осіб з особливими потребами, а й задоволення цих основних
особливих потреб. Кожен індивід має відчувати себе повноправним членом
суспільства. Питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті
створення доступного освітнього середовища для осіб з інвалідністю.
Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можли-
востей для всіх категорій дітей в Україні. Усі ми різні, але рівні в правах.

The important sign of democratic society is not only attentive attitude toward
persons with the special necessities but also satisfaction of these basic special
necessities. Every individual must feel the full-fledged member of society. It costs
to examine the question of inklyuzii not only in the aspect of creation of acces-
sible educational environment for persons with disability. Inklyuzivna education
in wide sense foresees creation of equal possibilities for all categories of children
in Ukraine. All of us are different, but levels are in rights.

Соціальний захист людей з обмеженими можливостями є скла-
довою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей
цих людей нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пен-
сії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг,
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соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановлен-
ні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду.

Одним із основних конституційних прав громадян з інвалідніс-
тю, проголошених державою, є право на освіту. Держава має забез-
печити доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної
середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і кому-
нальних навчальних закладах, а також професійно-технічної,
вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання, надання
державних стипендій та пільг учням і студентам.

Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту»,
«Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в України» за особами
з інвалідністю також закріплюється право та встановлюються
державні гарантії на здобуття освіти на рівні, що відповідає їх
здібностям і можливостям, бажанням та інтересам з урахуванням
медичних показань та протипоказань до наступної трудової
діяльності.

В Україні набуває поширення впровадження інклюзивного
навчання, в основу якого покладено право на рівний доступ до
якісної освіти за місцем проживання всіх дітей, зокрема й з інва-
лідністю.

ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернен-
ня і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення
їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та
зменшення виключення в освіті та навчальному процесі» [1].

Метою інклюзивного навчання є покращення навчального
середовища, в якому вчитель і учні відкриті до різноманіття, де
гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та
можливостей бути успішними. Але питання інклюзії варто розгля-
дати не тільки в аспекті створення доступного освітнього середови-
ща для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна осві-
та в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для
всіх категорій дітей в Україні.

Одною з проблем освіти є невирішеність питання залучення до
інклюзивного навчання дітей з різними функціональними пору-
шеннями. Більшість дітей з особливими потребами навчаються
у спеціальних навчальних закладах інтернатного типу. Також дово-
лі великою проблемою є те що місцеві органи виконавчої влади,
у підпорядкуванні яких перебувають дошкільні, загальноосвітні та
позашкільні навчальні заклади, не докладають особливих зусиль
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для створення в них належних умов для навчання дітей з особливи-
ми освітніми потребами.

Сьогодні, внаслідок воєнної агресії Росії, проблема інвалідів
набуває для України ще актуальнішого значення. Українські воїни,
котрі отримали під час бойових дій в АТО та ООС поранення,
потребують реабілітації і соціальної допомоги. Потрібно створюва-
ти інвалідам такі умови праці, навчання які б автоматично інтегру-
вали їх до повноцінного життя у всіх спектрах і напрямках суспіль-
ної діяльності.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» в державі діє квота на працев-
лаштування людей з інвалідністю. Вона становить 4% робочих
місць [2]. Існує також питання першого робочого місця — у бага-
тьох компаніях людину з особливими потребами бажають бачити
вже висококласним фахівцем з досвідом роботи, а от вперше
влаштувати на роботу — не поспішають. в Україні на державному
рівні не впроваджуються активні заходи щодо розвитку для людей
з інвалідністю надомної форми організації праці, відсутня інфор-
мація щодо суб’єктів господарювання, що використовують
надомну працю, про чисельність зайнятих на надомних робочих
місцях тощо.

На мою думку, Україні варто розпочати нову реформу з невели-
ких кроків. з надання можливості людям з особливими потребами
нормально пересуватися у всіх видах транспорту, без проблем
потрапляти до громадських будівель, рухатися вулицями, отриму-
вати роботу, здобувати освіту, задовольняти свої культурні потреби.
у такому разі ми наблизимо не тільки їх, а й себе до сучасного євро-
пейського цивілізаційного рівня.
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АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ

ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО 
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Лучко Юлія Іванівна,
к.пед.н., завідувач кафедри правових та інформаційних технологій
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У тезах розглянуто унікальність інклюзивного освітнього простору
вищої школи, який полягає у гармонійному поєднанні отримання якісних
освітніх послуг, практичних фахових знань та одночасному здобутті
досвіду міжособистісних стосунків, спільної діяльності усіх студентів на
засадах толерантності, партнерства, співробітництва. Крім того,
визначено, що базовою підвалиною інклюзії виступає успішна соціальна
адаптація молодої людини з особливими освітніми потребами; це —
головна умова комфортного та успішного соціального функціонування
у освітньому просторі вищої школи, у соціальній та професійній діяльнос-
ті. Сформовано цілісну картину сучасного стану соціальної адаптації
студентів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного
освітнього простору та побудовано оптимальні соціально-педагогічні
умови соціальної адаптації студентів з особливими освітніми потребами
в умовах інклюзивного освітнього простору.

The theses highlighted the uniqueness of inclusive open space of a high scho-
ol, a kind of pole at harmonious, acknowledged servants, practical knowledge
and at the same time good working knowledge. In addition, it is indicated that the
basic base of inclusion and inclusion is successful social adaptation of young
people with special living needs; This is the head of the mind of a comfortable and
successful social function in the open space of a school, in social and professio-
nal classes. Formed a large picture of the right now I will become socially adap-
tive students with special lively needs in the minds of inclusive lively space.

Останні роки розвитку українського суспільства ознаменували-
ся посиленням уваги до проблем людей з інвалідністю, особливої
актуальності при цьому виникає проблематика здобуття освіти різ-
ного рівня, людей з особливими освітніми потребами як у соціаль-
ному, так і у науковому плані. Унікальність інклюзивного освітньо-
го простору вищої школи полягає у гармонійному поєднанні
отримання якісних освітніх послуг, практичних фахових знань та
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одночасному здобутті досвіду міжособистісних стосунків, спільної
діяльності усіх студентів на засадах толерантності, партнерства,
співробітництва. Базовою підвалиною інклюзії виступає успішна
соціальна адаптація молодої людини з особливими освітніми
потребами; це — головна умова комфортного та успішного соціаль-
ного функціонування у освітньому просторі вищої школи, у соці-
альній та професійній діяльності.

Наука розглядає реальні можливості підвищення виховного
потенціалу соціальних інститутів суспільства у соціальній ситуації
розвитку дітей з особливими освітніми потребами у зв’язку із сис-
темою діючих соціальних чинників, серед яких першорядне зна-
чення мають сім’я, навчальний колектив, друзі.

Визначальним чинником є забезпечення педагогічно доцільної
організації взаємодії дитини з особливими освітніми потребами
з оточуючим середовищем. Для успішної соціалізації та соціально-
го виховання необхідним є включення її до умов навчального
закладу, в якому має створюватися інклюзивний освітній простір —
сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних
об’єктів, необхідних для успішного навчання та виховання дітей
з особливими потребами. Це система умов формування і можли-
востей розвитку її особистості.

Процес соціального виховання дитини в інклюзивному освіт-
ньому просторі охоплює всі сфери життєдіяльності дитини
у навчальному закладі, тобто є соціально детермінованим. Тому
навчання, виховання, набуття соціального досвіду, вирішення соці-
ально-педагогічних проблем дитини з особливими освітніми
потребами в інклюзивному освітньому просторі забезпечує її
успішну соціальну адаптацію.

Зазначимо, що адаптація до навчального закладу передбачає
перебудову пізнавальної, мотиваційної та емоційно-вольової сфер
особи з особливими освітніми потребами при переході до система-
тично організованого навчання; пристосування до умов навчання
(нового приміщення, навчального приладдя, урочної системи,
навчального порядку, вимог викладача, до нового колективу одно-
літків тощо) [1].

Доведено, що навіть за умови пристосування соціальної
інфраструктури, забезпеченості необхідними засобами навчання,
значними науково-методичними напрацюваннями у сфері органі-
зації інклюзивного освітнього простору, відсоток відрахувань
з числа осіб з особливими освітніми потребами залишається ста-
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більно високим. Основними причинами відрахувань з вищих
навчальних закладів, згідно результатів проведених досліджень,
виступають саме проблеми психолого-педагогічного, а не матері-
ального, медичного чи організаційного характеру, як це прийнято
вважати.

Науковцями [2] виявлено характеристики, що дозволили сфор-
мувати цілісну картину сучасного стану соціальної адаптації сту-
дентів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного
освітнього простору та побудувати оптимальні соціально-педаго-
гічні умови соціальної адаптації студентів з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивного освітнього простору:

– забезпечення спрямованості діяльності університетських сер-
вісних служб на вирішення проблем соціальної адаптації першо-
курсників з особливими освітніми потребами;

– упровадження індивідуалізованого соціально-педагогічного
супроводу студентів з особливими освітніми потребами у контексті
діяльності координаційних центрів роботи зі студентами молодших
курсів;

– сприяння самоактивізації першокурсників шляхом залучення
до системної позааудиторної роботи органів студентського само-
врядування;

– створення «Школи дружнього піклування» (клубу-об’єднан-
ня батьків студентів з особливими освітніми потребами та курато-
рів академічних груп) 

Зазначені соціально-педагогічні умови [2] соціальної адапта-
ції студентів з особливими освітніми потребами в умовах інклю-
зивного освітнього простору показали свою ефективність та
доцільність.
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Проаналізовано проблеми соціальної інклюзії людей з інвалідністю.
Визначено чинники, що стоять на заваді соціальній інклюзії зазначеної
категорії людей і складають так званий «Синдром інваліда». Він склада-
ється з таких симптомів, як: «рентні очікування»; позиція «жертви»;
відчуття втраченого здоров’я; «симптом винятковості»; «відчуття
втраченого майбутнього»; «симптом вивченої безпорадності»; відчуття
втрачених можливостей, а також «відчуття втраченого щастя».
Запропоновано шляхи та методи подолання «Синдрому інваліда».
Визначено принципи соціальної інклюзії людей з інвалідністю.

The problems of social inclusion of people with disabilities are analyzed. The
factors that hamper the social inclusion of this category of people and make up
the so-called «Disability Syndrome» are identified. It consists of symptoms such
as: «rental expectations»; victim position; feeling of lost health; «Symptom of
exclusivity»; «Feeling lost in the future»; «A symptom of learned helplessness»; a
sense of lost opportunity, as well as a «sense of lost happiness. «Ways and
Methods of Overcoming Disability Syndrome. The principles of social inclusion
of people with disabilities are defined.

Входження України до Європи має ознаменуватися не тільки
змінами у політиці та економіці, але й у культурі та у гуманітарній
сфері. Зокрема, має кардинально змінитися ставлення до значної
категорії членів нашого суспільства, а саме — до людей, що мають
інвалідність. 

До недавнього часу як діти, так і дорослі, що мають інвалідність,
розглядалися виключно як об’єкти турботи. Даний підхід ґрунту-
ється на медичній моделі інвалідності, що вбачає причини трудно-
щів людей з інвалідністю в їх обмежених можливостях та виходить
з того, що людина з інвалідністю є лише отримувачем допомоги, а
не суб’єктом власної життєдіяльності. Це, у свою чергу, завдає
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непоправної шкоди як самим людям з інвалідністю, так і суспіль-
ству в цілому, оскільки величезний ресурс перетворюється на важ-
кий тягар. Занижена самооцінка, яка часто властива людям з інва-
лідністю, високий рівень соматичної уразливості, відсутність
мотивації до досягнення та соціальне відчуження у даної категорії
осіб відбувається через неадекватне ставлення до них та до їх мож-
ливостей, і, таким чином, суспільство втрачає значну частину своїх
членів.

Подібне ставлення до людей із обмеженими функціональними
можливостями сприяє формуванню у них так званого «Синдрому
інваліда», до котрого входять наступні «симптоми»: рентні наста-
новлення; позиція «жертви»; відчуття втраченого здоров’я; «сим-
птом винятковості»; «відчуття втраченого майбутнього»; «симптом
вивченої безпорадності»; відчуття втрачених можливостей, а також
«відчуття втраченого щастя». Усі зазначені симптоми разом та
кожен окремо — стоять на перепоні соціальній інклюзії.

У зв’язку із цим, завданням соціального працівника, психолога,
соціального педагога, реабілітолога є профілактика та допомога
у подоланні зазначених симптомів, що стають на перешкоді благо-
получчю та допомога людині з інвалідністю стати активним рів-
ноправним членом суспільства. Така допомога має грунтуватися на
принципах, що характеризують соціальну (на противагу медичній)
моделі інвалідності. Нами пропонуються наступні принципи соці-
альної, педагогічної та психологічної роботи з людьми із особливи-
ми потребами: принцип особливого підходу; принцип розвитку;
принцип активності; принцип рівності; принцип суб’єктності.

Так, означений нами принцип особливого підходу потребує
урахування особливих потреб людини з інвалідністю. При цьому
має зберігатися формула: «робимо для людини, а не — за людину».
Тобто, для людини з інвалідністю потрібно створити такі умови, які
максимально компенсують його обмеження і дозволять стати
активним учасником соціуму. Разом із тим варто пам’ятати, що
надмірна опіка людини з інвалідністю іще більше її інвалідизує.

Принцип розвитку, передбачає діяльність, як з боку суспільства,
так і з боку самого суб’єкта розвитку. Така діяльність має врахову-
вати та проектувати позитивні зміни у компетентностях людей із
особливими потребами, тобто у їх здібностях та здатностях до
розв’язання якомога ширшого класу завдань, що ставляться перед
ними, або у тих завданнях, що вони самі перед собою ставлять,
поступово піднімаючи планку своїх домагань. Дотримуючись цього
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принципу у процесі соціалізації людей із особливими потребами,
необхідно так будувати програми абілітації та реабілітації, щоб
поступово підвищувати вимоги до суб’єктів абілітації та реабілітації. 

Принцип рівності полягає в тому, що вказує на необхідність став-
лення до людини з інвалідністю як до рівної, як до партнера, котрий
опинився в скрутному становищі і потребує допомоги, разом з тим,
до цих людей теж можна і потрібно звертатися за до помогою. 

Принцип суб’єктності передбачає ставлення до людини з інва-
лідністю як до самостійної особистості, здатної будувати своє
життя і планувати своє майбутнє. у випадку, коли людина не готова
до цього, надавати їй допомогу в такій мірі, щоб вона змогла акти-
візувати свої ресурси і життєві сили. 

Як показує практика, ефективними є зустрічі з успішними
людьми: спортсменами-паралімпійцями, інженерами-винахідни-
ками, митцями, бізнесменами, які розказують, що після отримання
інвалідності, їх життя змінилося докорінно, але змінилося на
краще. Корисним буде перегляд фільмів та читання історій про
людей з інвалідністю, котрі, завдяки своїй наполегливості та віри
у себе стали успішними і благополучними.

Підсумовуючи усе вищезазначене, варто наголосити, що люди,
навіть із дуже складною інвалідністю, можуть і мають бути включе-
ними до соціуму і виявляти себе суб’єктами власної життєдіяльнос-
ті та активними членами суспільства.

ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЇ 
У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
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Публікація присвячена проблемi дельфiнотерапiї як ефективного засо-
бу реабiлiтацiї дiтей з особливими потребами. Проаналiзовано особливос-
тi застосування дельфінотерапії з метою забезпечення адаптаційного
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потенціалу дітей з особливими потребами. Спеціально організоване спіл-
кування із твариною, яке здійснюється через фахівця, має позитивний
психотерапевтичний ефект. Дельфінотерапія допомагає у вирішенні пси-
хокорекційних психопрофілактичних, фізіотерапевтичних, педагогічних
завдань.

The publication is devoted to the problem of dolphin therapy as the effective
tool for working with children with special needs. The particular features of the
usage the dolphin therapy were analyzed with the purpose to provide adaptation
potential to children with special needs. 

The specially organized communication with an animal through a specialist
has a positive psychotherapeutic effect. Dolphin therapy helps in solving psycho-
corrective psychoprophylaxis, physiotherapy, pedagogical tasks.

В Українському суспільстві питання навчання, виховання, лiку-
вання, соціалізації дітей із особливими потребами стають дедалі
актуальнішими. Сучасна психологія все частіше застосовує нетра-
диційні методи психологічної корекційної роботи з особливими
дітьми: анімалотерапевтичні — дельфінотерапія, іпотерапія, каніс-
терапія, фелінотерапія тощо. Дельфінотерапію застосовують
у терапiї рyхових розладів, що спричинені ураженням центральної
нервової системи, у комплексній психологiчній реабілітації дітей
з обмеженими можливостями. Як засіб психокорекції дельфіноте-
рапія сприяє полiпшенню психоемоційного стану дитини, розвит-
ку комунікативної культури, психічній саморегуляції, підвищенню
самооцінки та реабілітації особистості дитини загалом. Завдяки
цьому психотерапевтичному засобу, об’єктом впливу психолога
стає не саме порушення (вада) дитини, а її особистість. 

Значний внесок у вивчення проблеми діагностики та корекції
відхилень розвитку здійснено психологами України (Ю.З. Гільбух,
Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, Н.М. Стадненко, В.В. Тарасун та
ін.), які успішно довели, що спеціальні корекційні заходи справля-
ють вагомий вплив на розвиток психіки дитини з обмеженими мож-
ливостями (В.І. Бондар, В.М. Синьов, Є.Ф. Соботович, В.В. Та -
расун, Л.І. Фомічова, М.К. Шеремет та ін.). 

Дельфінотерапія — новий напрямок реабілітації, що працює
в Україні більше 8 років. Теоретичні основи дельфінотерапії роз-
роблені такими дослідниками, як С.В. Герасіна, А.Ю. Сєргєєва,
Н.Л. Кряжева, І.І. Анцупова, Д.В. Нестерова, Д.Б. Карвасарський
та ін. Вагомий внесок в області застосування методу дельфінотера-
пії належить Л.Н. Лукіній [1].
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Дельфінотерапія є альтернативним, нетрадиційним методом
психотерапії, де в центрі психотерапевтичного процесу перебуває
спілкування людини та дельфіна. Це спеціально організований
процес, що відбувається під наглядом ряду фахівців: лікаря, ветери-
нара, тренера, психолога (психотерапевта, дефектолога, педагога).
у психотерапії беруть участь спеціально навчені тварини, які мають
«хороший характер».

Результати наукових досліджень доводять, що спілкування
з дельфінами приносить не лише естетичну насолоду, але й має
лікувальний ефект: емоції, які при цьому відчуває людина, загою-
ють душевні рани й нормалізують психічний стан. Ультразвукові
хвилі дельфіна створюють позитивний психотерапевтичний ефект. 

Дельфінотерапія поділяється на два напрямки:
1. Вільна взаємодія із твариною з мінімальною участю фахівців.

у даному напрямку клієнт (пацієнт) сам вибудовує свої відносини
з дельфіном, вибирає способи взаємодії в рамках припустимих
можливостей. Роль фахівців обмежується забезпеченням безпеки
клієнтів і дельфінів.

2. Спеціально організоване спілкування. Спілкування із твари-
ною здійснюється через фахівця, де спілкування з фахівцем для клі-
єнта несе психотерапевтичне значення, а спілкування з дельфіном
виступає як тло, середовище. у цьому напрямку дельфінотерапія
може вирішувати різні завдання: психотерапевтичні, психокорек-
ційні, психопрофілактичні, фізіотерапевтичні, педагогічні — це
залежить від запиту клієнта й фахівця, що замикатиме терапевтич-
ний ланцюг. 

Використання дельфіна обумовлене його природними особли-
востями, такими як поєднання унікальних фізичних даних і висо-
кого інтелекту, потреба в спілкуванні, здатність до міжвидового
спілкування, використання невербальних засобів спілкування,
ігрова поведінка, а також особливе ставлення людини до дельфіна.
Це породжує сильну позитивну установку. На стику установки
й реального сприйняття з’являється так званий «Ефект дельфіна»,
що виступає потужним лікувальним фактором. Сприйняття дель-
фіна вже несе в собі психотерапевтичний ефект. Спілкування міс-
тить у собі такі лікувальні фактори: позитивні емоції, седативний,
відволікаючий, активізуючий та катарсисичний ефекти. Дельфін
яскраво демонструє інтерес до партнера по спілкуванню, активно
взаємодіє, привертає до себе увагу, демонструє дружелюбність,
щирість намірів. Умовою ефективного застосування засобів дельфі-
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нотерапії, з метою корекції психічного і фізичного розвитку дітей
з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, є вивчення пси-
хологом, передусім, емоційно-особистісних особливостей (наяв-
ність страхів, настрою, невпевненості у собі тощо). 
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Питання формування в Україні ефективної системи державного соці-
ального захисту осіб з інвалідністю належить до найбільш складних та
важливих у контексті розвитку громадянського суспільства, сучасної
демократичної, соціальної та правової держави. Адже, особливо остан-
нім часом, у нашій державі, спостерігається тенденція до зростання
чисельності осіб з інвалідністю. Тому, в умовах сьогодення перед суспіль-
ством та державою стоїть гостра проблема оптимізації державного
соціального захисту, виходячи із необхідності забезпечення гідного рівня
життя таких осіб.

The issue of forming in Ukraine an effective system of state social protection
for persons with disabilities is one of the most complex and important in the con-
text of the development of civil society, a modern democratic, social and rule of
law. After all, especially in our country, there is a tendency to increase the num-
ber of persons with disabilities. Therefore, in the conditions of today, society and
the state face an acute problem of optimization of state social protection, based
on the need to ensure a decent standard of living for such persons.

У соціальній державі соціальний захист — це один з найважли-
віших напрямків діяльності держави. Рівень її цивілізованості та
суспільства визначається ставленням до найменш захищених та
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найбільш вразливих його членів, які потребують соціального захис-
ту, у першу чергу до дітей-інвалідів. Виділення дітей-інвалідів
в окрему самостійну групу є життєво необхідним у зв’язку з їх без-
захисністю, важкістю соціальної адаптації в суспільстві, що
пов’язане з особливими умовами, в яких відбувається формування
особистості дітей-інвалідів. Нагляд за динамікою дитячої інвалід-
ності та пошук шляхів впливу на неї, удосконалення чинного зако-
нодавства щодо соціального захисту дітей-інвалідів — одне з най-
важливіших завдань правової держави. Питання соціального
захисту дітей з інвалідністю не втрачає своєї актуальності, незва-
жаючи на те, що цьому питанню постійно приділяється увага як на
законодавчому рівні шляхом закріплення прав, пільг та компенса-
цій дітям-інвалідам, так і на суспільному рівні шляхом передбачен-
ня державних гарантій їх економічної та моральної підтримки.

Основними нормативними актами в Україні, якими регулю-
ються питання соціального захисту дітей-інвалідів в частині забез-
печення технічними та іншими засобами реабілітації є Закони
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
«Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Державної типової програми реабілітації інва-
лідів» та «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших
окремих категорій населення, переліку таких засобів» [2].

Правовий статус осіб з інвалідністю в системі державного соці-
ального захисту визначається з урахуванням прав, гарантій та пільг,
які мають такі особи відповідно до актів правового регулювання.
Система актів правового регулювання, якими визначається право-
вий статус осіб з інвалідністю в системі державного соціального
забезпечення, передбачає низку прав, пільг, гарантій, видів матері-
ального забезпечення, соціальних послуг тощо.

Основним нормативно-правовим актом у системі правового
регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю є зазначений
вище Закон №875-12, у якому визначаються цільові сфери створен-
ня умов для нормальної життєдіяльності осіб з інвалідністю, такі
як: діяльність державних органів влади, освіта, профорієнтація
і працевлаштування, участь осіб з інвалідністю у прийнятті рішень,
матеріальне і соціальне оточення, фінансування соціальних проек-
тів і програм із соціального захисту осіб з інвалідністю. На вико-
нання закону було прийнято низку підзаконних нормативно-пра-
вових актів, національні програми, які регулюють механізм його
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реалізації. Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає
у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування,
орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у вста-
новленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні
забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів
комунікацій і зв’язку до особливостей осіб з інвалідністю [1].

В умовах утвердження в Україні ефективної моделі держави,
посилення соціальної стратегії розвитку суспільства, видається
доцільним ініціювати розробку проекту Кодексу про права осіб
з інвалідністю через призму загальносуспільного консенсусу, з ура-
хуванням міжнародних та європейських соціальних стандартів та
його подальше ухвалення парламентом як основоположного коди-
фікованого закону. Кодекс про права осіб з інвалідністю має стати
своєрідною «соціальною конституцією», що має консолідувати сус-
пільство та державу.
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Дилема доцільності інклюзивного навчання відійшла в минуле. в часи
гуманізму і демократії цілком справедливо надана перевага саме продук-
тивному інклюзивному навчанню. в Україні, як і в більшості цивілізованих
країн світу, законодавчо утверджуються інтеграційні процеси осіб з особ-
ливими потребами в освітнє середовище.
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The dilemma of expedience of inklyuzivnogo studies went away in the pas.
In the days of humanism and democracy the fully justly given advantage exac-
tly to the productive inklyuzivnomu studies. In Ukraine, as well as in the most
civilized countries of the world, legislatively the integration processes of persons
become firmly established with the special requirements in an educational envi-
ronment.

Сумна статистика свідчить про те, що лише 20% народжених
дітей умовно вважаються здоровими, інші — страждають порушен-
нями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здо-
ров’ям і хворобою. А ще можуть бути і набуті форми проблем
фізичного стану дитини внаслідок травм і хвороб.

Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допо-
моги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже
важливим на сучасному етапі розвитку освіти.

Науковці, видатні педагоги часто порушували питання: чи
доцільно вчитися дітям з особливими освітніми потребами разом із
здоровими?

Історія знає часи, коли таких дітей практично відокремлювали
від суспільства і вони, здебільшого, були приречені на ізоляцію
й позбавлені права на повноцінну освіту. і чим завинила перед сві-
том дитина, яка народилася з фізичними вадами чи з проблемами
здоров’я? Їй і так значно важче, ніж здоровим дітям, бо відчуває
біль і муки від усвідомлення того, що є не такою, як усі. Хіба вона
не хотіла би бути здоровою, красивою, щасливою? То ж вкрай
несправедливо позбавляти її права на освіту і на краще майбутнє.

В часи гуманізму і демократії цілком справедливо надана пере-
вага саме продуктивному інклюзивному навчанню. в Україні, як і
в більшості цивілізованих країн світу, інклюзивна освіта затвердже-
на на законодавчому рівні. Хоч у людини різні фізичні можливості,
але рівні права на освіту і працю.

Інтеграція осіб з особливими потребами в освітній процес має
значні переваги і позитив для усіх його учасників.

По-перше, завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями
вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей. у неї форму-
ється направленість до нормального, повноцінного життя. і тут
головне сформувати в дитини сприйняття своєї хвороби не як
обтяжливу життєву обставину, а як певний спосіб життя.

По-друге, молода людина з інвалідністю в колективі здорових
однокласників, одногрупників, однокурсників має стимул до
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навчання, до активної участі у житті свого колективу, прагне досяг-
ти більше. Життя для неї стає цікавішим і змістовнішим.

По-третє, особа з інвалідністю в колективі підвищує свою само-
оцінку, відчуваючи, що вона повноправний член колективу, її пова-
жають, вона потрібна в колективі, де враховуються її думки і про-
позиції. Ось тому так важливо і необхідно, щоб поруч однолітки
ставилися з розумінням і повагою до тих, хто за фізичними чи
медичними показами відрізняється від них.

По-четверте, в інтегрованих групах знаходяться справжні друзі,
з якими можна поділитись особистим, які завжди готові прийти на
допомогу, з якими цікаво проводити час, помріяти, порадитись,
відпочити, повеселитись.

По-п’яте, виграють і здорові однолітки. у них формується уваж-
не ставлення до людини з особливими потребами незалежно від її
нозології, розуміння її проблем, прояв чуйності і доброти, людя-
ності і поваги до тих, кому складніше. Це, чи не найважливіша
перевага інклюзивного навчання, щоб за фізичними вадами і про-
блемами бачити не інваліда, а просто — людину.

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
ВІД ІНТЕГРОВАНОЇ 

Матвійчук Вадим Васильович,
студент 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту 
Університету «Україна» 

У статті здійснено аналіз актуальних проблем навчання та вихован-
ня дітей в інклюзивному освітньому середовищі. Розкрито сутність
і зміст понять «інклюзія» та «інтеграція», які в сучасних дослідженнях
мають синонімічну змістову наповненість, що не завжди відповідає тер-
мінологічній. Визначено та проаналізовано основні відмінності інклюзив-
ної освіти від інтегрованої. Обґрунтовано важливі чинники ефективної
реалізації інклюзивної освіти, зокрема, позитивне ставлення до спільної
взаємодії вихованців із різним рівнем психофізичного розвитку педагогіч-
них та управлінських кадрів, батьків тощо.

The basic difference of integrated inclusive education. A number of obstac-
les in the implementation of inclusive education as: a small number of special
pre-schools network at the place of residence of persons of this category; shorta-
ge of places in the overall preschool education for these students; insufficient 
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provision of relevant qualified personnel in the field of inclusive education; una-
vailability society, comprehensive preschools, teachers to accept these children
and work with them in terms of inclusion; lack of program-methodical, logistical
support inclusive education of preschool children requiring correction of mental
and physical development; insufficient consolidation efforts of professionals,
parents, scientists in the field of medical and psycho-pedagogical support of pres-
chool children with mental and physical disorders; availability interdepartmen-
tal barriers in the organization of joint training and education of preschool chil-
dren; lack of early diagnosis and comprehensive medical, psychological and
educational support.

В Україні формується нова філософія державної політики щодо
дітей з особливими освітніми потребами, вдосконалюється норма-
тивно- правова база відповідно до міжнародних договорів у сфері
прав людини, реалізуються та поширюються моделі інклюзивного
навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закла-
дах.

Інклюзія (англ. inclusion — включення, франц. mclusif — вклю-
чаючий в себе, лат. mclude — заключаю, включаю) — процес реаль-
ного включення всіх громадян, які мають труднощі у психофізич-
ному розвитку, в активне суспільне життя. Термін «включення»
означає, що дитині, яка потребує корекції психофізичного розвит-
ку, надається право відвідувати загальноосвітній заклад, однак, для
цього створюється необхідне адаптоване освітнє середовище та
надаються відповідні додаткові послуги, які приносять користь від
її спільного навчання зі здоровими однолітками.

Інклюзивне навчання повною мірою не є альтернативою спеці-
альній освіті. Воно значно розширює її можливості. Тобто, інклю-
зивне навчання передбачає створення такого освітнього середови-
ща, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини,
незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Інклю зив -
ні заклади мають працювати в тісному зв’язку із спеціальними та
загальноосвітніми навчально-виховними, використовуючи напра-
цьовані методики роботи з дітьми, залучати до консультування
фахівців із багаторічним досвідом роботи з такою категорією дітей.

Як свідчить практика, у сучасних загальноосвітніх закладах,
у тому числі й дошкільних, інтеграція означає, що дитина із психо-
фізичними вадами має бути просто присутньою у них, внаслідок
чого спостерігається відсутність повноцінної її участі в житті
дошкільного навчального закладу. Інклюзія ж, навпаки, зосереджу-
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ється на індивідуальних потребах вихованців, сприяючи повноцін-
ній їх участі у всіх активних заходах через відповідне планування,
диференціацію та кваліфіковану підготовку фахівців. Тобто, інклю-
зія — це процес, спрямований на перетворення дитячих садків на
заклади з таким освітнім простором, який стимулює та підтримує
не лише дітей, а й власних членів трудового колективу [1, с. 38].

Таким чином, основними відмінностями інклюзивної освіти від
інтегрованої у дослідженні визначено:

– адаптація освітнього середовища до індивідуальних особли-
востей дитини, а не дитини до освітнього середовища;

– доступність освіти для всіх, у той час, як інтегрована освіта є
ефективною лише для частки дітей, рівень психофізичного розвит-
ку яких відповідає віку чи наближений до нього;

– взаємодопомога, взаємопідтримка та взаємонавчання у про-
цесі спільної діяльності не лише дітей, але й дорослих;

– особлива діяльність педагога щодо організації спільної діяльнос-
ті дітей з психофізичними порушеннями та їх здоровими однолітками;

– при інклюзії у всіх учасників освітнього процесу змінюється
ставлення до дітей із психофізичними порушеннями, а ідеологія
освіти змінюється у бік більшої гуманізації навчально — виховного
процесу [2, с. 18].

Саме тому ці два терміни є спорідненими, але не рівнозначни-
ми, оскільки характеризують різний ступінь включення дітей з пси-
хофізичними вадами в освітню систему.

Надзвичайно важливим є питання виховання суспільства щодо
запровадження інклюзії. у контексті досліджуваної проблеми під
готовністю об’єктів та суб’єктів інклюзивної освіти до спільної
взаємодії розуміємо цілісне, особистісне утворення, яке складає
сукупність соціальних, моральних, психологічних та професійних
якостей, спрямованих на результативну діяльність щодо спільного
навчання дітей із різним рівнем психофізичного розвитку

Важливу роль у формуванні готовності вихованців до інклюзив-
ної освіти відіграє ставлення до означеного процесу батьків, які
виховують дітей із психофізичними порушеннями, зокрема, їх
моральна та психологічна готовність. Тому актуальною на часі
і водночас складною є проблема нормалізації міжособистісних сто-
сунків у родинах, які виховують дошкільників із психофізичними
порушеннями. Отже, якраз інклюзія на ранніх етапах навчання
(дитячий садочок, середня і професійна школа) і має підготувати
таких людей до навчання у ВНЗ. За статистикою низка цих установ
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умовно доступна для дітей з інвалідністю, але реальне життя дово-
дить інше. Подальше дослідження цієї глобальної проблеми забез-
печить успішність переходу до нового етапу її розвитку, адекватно-
го сучасній динаміці соціальних стосунків.
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Діяльність інноваційного інклюзивного закладу залежить від актив-
ної й творчої участі персоналу, а також розвитку ефективності взаємо-
дії та роботи в команді для задоволення потреб учнів. Запроваджуючи
інклюзивну освіту на рівні району, ми усвідомлювали важливість впливу
мультидисциплінарної команди супроводу на суб’єкта інклюзивної осві-
ти — дитину з особливостями психофізичного розвитку, адже діяльність
в інклюзивному просторі не обмежуються діяльністю в рамках навчально-
го закладу, а поширюється й за його межі.

The activities of an innovative inclusive institution depend on the active and
creative involvement of staff, as well as the development of effective interaction
and teamwork to meet the needs of students. By introducing inclusive education
at the district level, we were aware of the importance of the impact of a multidis-
ciplinary support team on the subject of inclusive education — a child with psyc-
ho-physical development characteristics, since activities in the inclusive space
are not limited to educational activities and beyond.
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Сучасний менеджмент освітньої галузі побудований на іннова-
ціях у системі й визначає створення якісно нового навчального
закладу з урахуванням потреб дітей з вадами психофізичного роз-
витку. Інноваційна школа на відміну від інших створює умови для
повноцінного інтелектуального творчого, морального й фізичного
розвитку. Діяльність інноваційного інклюзивного закладу залежить
від активної й творчої участі персоналу, а також розвитку ефектив-
ності взаємодії та роботи в команді для задоволення потреб учнів.
Запроваджуючи інклюзивну освіту на рівні району, ми усвідомлю-
вали важливість впливу мультидисциплінарної команди супроводу
на суб’єкта інклюзивної освіти — дитину з особливостями психофі-
зичного розвитку, адже діяльність в інклюзивному просторі не
обмежуються діяльністю в рамках навчального закладу, а поширю-
ється й за його межі. Команда забезпечує консолідацію зусиль,
спрямованих на захист прав та інтересів категорії дітей з відхилен-
нями психофізичного розвитку та створення єдиного позитивного
громадського простору життя. 

Успіх будь-якої інновації залежить від професійних компетен-
цій учасників проекту. Команда відіграє провідну роль у повноцін-
ному й усебічному включенні, оскільки саме вона виступає моно-
літним механізмом із синхронним використанням методичного
інструментарію інноваційної технології інклюзивної освіти.
Професіоналізм та ентузіазм працівників, уміння працювати
в команді, втілювати перспективні педагогічні ідеї та досвід, опано-
вувати інноваційні технології — це сформовані компетентності
нашої команди. Саме командою фахівців, з урахуванням рекомен-
дацій психолого-медико-педагогічної консультації, в інноваційних
навчальних закладах району розроблені та створені умови предмет-
ного середовища, необхідного для адаптованого навчання. Так, для
слабозорих створено умови безперешкодного доступу та безпечно-
го перебування учнів, виготовлено поручні зовнішніх сходів, ство-
рено кольорово-дотикові орієнтири для полегшення просторового
орієнтування. Для дітей з вадами слуху створено умови фонетично-
го режиму в закладі — середовища, необхідного для якісного
навчання дітей з вадами слуху, для дітей з вадами опорно-рухового
апарату забезпечено безбар’єрність (відповідно до ДБН). в інклю-
зивних закладах забезпечили обов’язкову корекційну складову
навчально-виховного процесу шляхом виділення необхідних
корекційних годин за потребами кожної нозології дітей: організу-
вали заняття з розвитку слухо-зоро-вібраційного сприйняття, 
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логопедичні заняття, заняття з ритміки, дефектологічні заняття,
заняття з соціально-побутового орієнтування. Також, відповідно до
укладеної угоди з районним реабілітаційним центром, суб’єктам
інклюзивної освіти надаються послуги лікувально-оздоровчого
масажу, лікувальної фізкультури та роботи реабілітолога. у діяль-
ності інклюзивного навчального закладу саме ПМПК забезпечує
синергійних рух командної кооперації та виступає фасилітатором,
оскільки відповідальність за організацію цієї ділянки роботи
покладено саме на консультацію, а співпраця із зацікавленими
суб’єктами дозволяє надавати якісні освітні послуги. Отже, одним
з напрямків роботи ПМПК є співпраця з громадськими організа-
ціями інвалідів.

Партнерство педагогів та громадських організацій інвалідів —
це співпраця людей, які добровільно об’єднали зусилля з метою
захисту прав та інтересів різних категорій дітей. Саме співпраця
з громадськими організаціями є необхідною умовою розбудови інк-
люзивної моделі освіти, а використання ресурсів, напрацьованих
роками, в інноваційній технології стає запорукою успіху.

Працюючи над концепцією, ми створили координаційну раду,
до якої входять керівники місцевих осередків об’єднань інвалідів,
голови батьківських утворень громадсько-активних, інклюзивних
шкіл, консультанти психолого-медико-педагогічної консультації,
спеціалісти з органів соціального забезпечення, представники реа-
білітаційних центрів, представники влади. Дія ради спрямована на
вирішення питань:

– соціально-правовий захист осіб з відхиленнями психофізич-
ного розвитку;

– створення атмосфери взаємопідтримки;
– спільна участь у проектах, які потребують мобілізації зусиль.
Докорінна перебудова навчально-виховного процесу й усіх його

учасників має велике соціальне значення із формування свідомого
толерантного ставлення до впровадження інклюзивної освіти
й подолання людьми негативних стереотипів щодо людей з особли-
вими потребами та полягає в тому, що одним воно дає можливість
жити повноцінним життям у суспільстві, а іншим — не сприймати
ці особливості упереджено. Робота з цього питання проводиться
в регіоні постійно й послідовно.

Педагогічна діяльність членів команди супроводу інклюзив-
ного навчання несе в собі домінанту особистісно орієнтованого
спрямування навчально-виховного процесу з урахуванням інди-
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відуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності
дітей з особливими потребами. Педагогу необхідно побудувати
роботу на уроці з урахуванням корекційної складової, відібрати
ресурси, вибрати належний вид роботи, визначити пріоритети.
Все це можливо за наявності чіткої системи організації навчаль-
но-виховного процесу в інклюзивному класі, розробки у вигляді
педагогічної інновації, яка зазвичай має вигляд педагогічної 
технології, педагогічної системи, та виокреслених очікувань
щодо навчальних можливостей учня з особливими освітніми
потребами.

Розбудова інклюзії як системного процесу, який забезпечує
права кожної дитини на отримання якісної освіти за місцем про-
живання з урахуванням її особливих освітніх потреб, вимагає
багато зусиль і часу. 

Інклюзивна освіта набирає обертів: формується матеріально-
технічна база, науковий потенціал корекційної складової
навчально-виховного процесу й найперше відбувається зміна сві-
домості суспільства. Лише спільними зусиллями, підпорядковані
спільній меті та єдиній ідеї, ми можемо сприяти гармонійному
розвитку дитячої особистості. і чим складніша ситуація розвитку
дитини, тим більше дитина потребує допомоги, підтримки та
розуміння. Усвідомлення того, що кожна дитина — неоціненний
скарб і самобутня особистість, робить кожного з нас доско -
налішим.
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В статті розкрито поняття «молода людина», «сімейне життя».
Проаналізована роль сім’ї в соціалізації людини з інвалідністю.
Виокремленні основні проблеми молодої сім’ї, де один з членів має інвалід-
ність. Визначено роль соціального працівника з такими сім’ями. 

Ahe article. The analysed role of family is in socialization of man with disa-
bility. Selection basic problems of young family, where one of members has disa-
bility. The role of development worker is certain with such families.

Проблема соціальної адаптації молодої людини з інвалідністю є
однією з найактуальніших на сьогоднішній день. Звичайно ця про-
блема обумовлена в першу чергу відношенням суспільства до моло-
дої людини з інвалідністю, що призводить до появи різних форм,
методів, технологій роботи з такою молоддю та суспільством, котре
має приймати їх. По друге, ця проблема залишається актуальною
тому що, у молодих людей формується неправильне бачення про
свої можливості, про те, наскільки успішно вони можуть соціалізу-
ватися та адаптуватися до звичайних умов, де їх будуть не жалкува-
ти а розуміти і підтримувати. Самі молоді люди з інвалідністю часто
до себе відносяться прискіпливо та відносяться до своєї інваліднос-
ті негативно. 

Багато науковців вважають, що успішна адаптація молодої
людини з інвалідністю у навколишнє середовища відбувається коли
відновлюється соціальна позиція особи з інвалідністю. [1, с. 89]

Звичайно що успішна адаптація у навколишнє середовище
в багато чому залежить безпосередньо від молодої людини котра
адаптується від її відношення до життя, суспільства, її зацікавленіс-
тю і т.п. Але і суспільство повинно розуміти, наскільки їм важлива
наша допомога. Суспільство не повинне відштовхувати таку моло-
ду людину, а надати їй соціальну підтримку. [2, с. 49]

В багатьох випадках успішна соціалізація людини з інвалідніс-
тю в суспільство, підвищення статусу створює саме сім’я. Сім’я є
однією з підсистем соціального простору молодої людини з інвалід-
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ністю. Безпосередньо сім’я відіграє велику роль в організації спри-
ятливого навколишнього оточення та саме члени сім’ї стають най-
кращими помічниками в створенні умов для повноцінного життя
молодої людини з інвалідністю. 

Так, наприклад, якщо людина з інвалідністю відчуває любов,
підтримку, розуміння та в сім’ї емоційне оточення сприятливо
впливає на людину з інвалідністю, тоді людина з інвалідністю
швидше адаптується та соціалізується.

Але є випадки, коли сім’я стає навпаки тим фактором котрий
перешкоджає людині з інвалідністю успішно соціалізуватися. Це зви-
чайно виражається у відношенні членів сім’ї до цієї людини [3, с. 23].

Багато молодих людей зазначають, що їм звичайно складно
познайомитися з кимось та створити сім’ю, але підтримка рідних
допомагає їм в цьому.

Звичайно, у молодих сімей існує безліч проблем, а особливо
в сім’ях де є людина з інвалідністю. Це, матеріально-побутові про-
блеми(це матеріальна забезпеченість сім’ї адже у зв’язку з інвалід-
ністю один член сім’ї може не працювати), ; житлова (це є одна
з найважливіших проблем, адже молода сім’я не може собі дозво-
лити купити житло, тому в багатьох випадках вони проживають на
одній площі з іншими членами родини); працевлаштування; пси-
хологічні (це емоційне відношення, психологічна сумісність, адже
вони звикають і підлаштовуються один до одного) ; медичні. 

Тому, соціальні установи повинні підтримувати такі сім’ї, допо-
магати їм вирішувати ті проблеми з котрими вони стикаються. Не
варто залишатися осторонь, коли такі сім’ї потребують нашого
розуміння і нашої допомоги. 
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У тезах подано розглядається сутність та особливості інклюзивної
освіти. Здійснено теоретичний аналіз поняття «інклюзія», охарактери-
зовано соціально-педагогічні умови соціальної адаптації дітей з особливи-
ми потребами до інклюзивного освітнього простору.

The abstract deals with the essence and features of inclusive education.
Theoretical analysis of the concept of «inclusion» is carried out, the socio-peda-
gogical conditions of social adaptation of children with special needs to an inclu-
sive educational space are characterized.

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізич-
ного чи інтелектуального порушення, має право на одержання
освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей.

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів політики нашої дер-
жави є створення інклюзивного освітнього середовища. Як і в біль-
шості країн світу, в Україні концепція інклюзивної освіти застосо-
вується, як правило, до людей з особливими потребами, яких
станом на 1 січня 2019 р. налічується більше 2,80 млн. чоловік, що
становить майже 7% від загальної кількості українців. і з них біль-
ше 165 тисяч — діти. Майже 80% інвалідів — це люди працездатно-
го віку. Головна проблема для цієї категорії населення — рівний
доступ до всіх можливостей сучасної цивілізації. Починаючи із
вільного пересування містом, і закінчуючи освітою та працевлаш-
туванням. Саме питання освіти в сучасному світі є принциповим.

Актуальність зазначеної проблеми зумовлена тенденцією до
зростання кількості осіб, які потребують спеціальної освіти, яка б
сприяла їхній соціальній адаптації та інтеграції в активне суспільне
життя.

Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середови-
ща, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, неза-
лежно від особливостей її психофізичного розвитку та виключає
будь-яку дискримінацію і забезпечує рівне ставлення до всіх людей,
має стати пріоритетом розвитку національної системи освіти.
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Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що пробле-
ма здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами перебу-
ває в центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних учених
(О. Акімова, Р. Андрієва, В. Андрущенко, В. Бондарєв, Л. Коваль,
А. Колупаєва, П. Таланчук, М. Синьов) та зумовлює необхідність її
подальшої розробки, зокрема щодо впровадження інклюзивної
освіти.

Сьогодні офіційно прийнята в державі інтернат на модель пере-
стає бути єдиним і обов’язковим типом закладу, в якому діти з особ-
ливими потребами вчаться відокремлено від соціуму. у батьків та
учнів з’явилася можливість вибору різних форм навчання: індиві-
дуальне в домашніх умовах, у спеціальній школі, школі-інтернаті,
навчально-реабілітаційному центрі, спеціальному класі при загаль-
ноосвітній школі, дитсадку-школі.

Але це не вповні задовольняє рівність прав на освіту дітей, які
мають особливі потреби, не завжди відповідає їх запитам і суспіль-
ним потребам, адже ефективна соціальна адаптація та інтеграція
дітей з обмеженими можливостями у суспільстві неможливі без
здобуття ними повноцінної дошкільної, шкільної та позашкільної
освіти.

Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рів-
них можливостей для всіх дітей в Україні. Жодна дитина не має від-
чувати себе іншою — і це першочергове завдання інклюзії.

Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефектив-
ності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку
в загальноосвітньому закладі. Увага зосереджується на соціалізації
дітей цієї категорії та якості навчання.

Основною метою інклюзивної освіти є досягнення якісних змін
в особистісному розвитку дітей цієї категорії. Основні засади інк-
люзивної освіти чітко визначені Саламанською декларацією, у якій
зазначено, що всі діти, незалежно від наявних відмінностей між
ними, мають отримувати знання разом з іншими. Інклюзивні
заклади повинні використовувати різні методи навчання на вихо-
вання, розробляти індивідуальні плани навчання з урахуванням
потреб своїх вихованців.

Для дітей з особливими потребами властивий низький рівень
соціалізації та соціальної адаптації. Для них характерним є: невмін-
ня застосовувати набуті знання та навички; недостатньо розвинена
самостійність; низький рівень готовності до виконання суспільних
обов’язків; непідготовленість до участі в суспільному житті; 
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недостатня підготовка до життя та праці в колективі; невміння
поводитися в конфліктних ситуаціях тощо.

Однією з умов ефективної соціальної адаптації дітей з особли-
вими потребами має стати інклюзивне навчання — комплексний
процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом
організації їхнього навчання у загальноосвітніх навчальних закла-
дах на основі застосування особистісно орієнтованих методів
навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-
пізнавальної діяльності таких дітей. Передбачає створення такого
освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям
дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку,
забезпечення наукового супроводу, створення навчальних програм,
навчально-методичного забезпечення.

Сучасне суспільство визнає, що саме інклюзія є більш гуман-
ною та ефективною освітньою системою, яка здатна задовольнити
потреби всіх категорій дітей та сприяє створенню інклюзивного
суспільства, яке б вповні сприймало таких учнів, визнавало їх права
на освіту, особистісний розвиток, професійну діяльність, участь
у суспільному житті. Впроваджуючи інклюзію в освітньо-виховний
процес, можна досягти розбудови українського суспільства, яке
дозволить кожному громадянину незалежно від віку й статі, етніч-
ної належності, здібностей, наявності або відсутності особливостей
у розвитку, брати участь у житті суспільства й робити свій внесок
в його розвиток. 

СТАНОВЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Мороз Леся Сергіївна,
студентка 4 курсу, спеціальності «Соціальна робота» 
Житомирського економіко-гуманітарного інституту 

Університету «Україна»
5942044@ukr.net

В статті проаналізовано та досліджено становлення інклюзивної
освіти в Україні. Визначено поняття «інклюзивне навчання». Проаналі -
зовано переваги та недоліки інклюзивної освіти. 

The article analyzes and investigates the development of inclusive education
in Ukraine. The concept of «inclusive learning» is defined. The advantages and
disadvantages of inclusive education are analyzed.
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Актуальність проблеми інклюзивного навчання, полягає тим,
що з кожним роком діти потребують корекційного навчання.
в Україні формується нова нормативно — правова база, відповідно
до прав людини, навчанні дітей.

Аналіз актуального дослідження. Наукові фахівців розкривають
загальнотеоретичні та організаційно-педагогічні аспекти проблеми
інклюзивної освіти (Н.П. Артюшенко, В.І. Бондар, Л.В. Будяк,
І.В. Дмитрієва, А.А. Колупаєва, Т.В. Сак, В.М. Синьов, М.М. Се ма -
го, А.Ю. Чигрина, А.Г. Шевцов та інші); питання психологічної
готовності дітей із психофізичними порушеннями та їх здорових
однолітків до спільного навчання, попередження виникнення
«соціальних вивихів» та пов’язаних з ними вторинних відхилень
у розвитку (Н.Л. Белопольська, Є.Є. Дмітрієва, А.М. Конопльова,
І.А. Коро бей ніков, Н.М. Назарова, Т.О. Соловйова, Є.А. Стребе лє -
ва, М.О. Супрун, У.В. Ульєнкова, Н.Д. Шматко, Л.М. Шипіцина
та ін.).

Мета — здійснити аналіз щодо проблеми інклюзивної освіти
дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку.

Інклюзивне навчання — це навчання учнів та студентів з особли-
вими потребами, вводячи їх до загального освітнього середовища за
місцем їхнього проживання.

Переваги інклюзивної освіти:
для дітей з особливими освітніми потребами:
Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліп-

шується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний
розвиток дітей.

Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими
освітніми потребами.

Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається фун-
кціонально.

Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібнос-
ті та інтереси дітей.

У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі
здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

для інших дітей:
Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до

людських відмінностей.
Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки

з людьми, які відрізняються від них.
Діти вчаться співробітництву.
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Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а
також співчувати іншим [1].

Недоліки інклюзивної освіти:
– недосконалість законодавства у галузі освіти, що зумовлює

відсутність механізмів розвитку та фінансування системи інклю-
зивного навчання; 

– недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів (відсутність спеціального
допоміжного навчального обладнання, спеціально розроблених
навчальних методик та програм інклюзивного навчання, недостат-
ня чисельність спеціально підготовлених фахівців для роботи
з інвалідами); 

– непристосованість будівель загальноосвітніх навчальних
закладів (у т.ч. всередині) для безперешкодного доступу до них
учнів із різними нозологіями захворювання [1].

Висновок: Кожна людина незалежно від стану здоров’я, наяв-
ності фізичного чи інтелектуально порушення, має право на одер-
жання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових
людей. Важливого значення набуває інклюзивне навчання, що
передбачає спільне перебування дітей із порушеннями психофізич-
ного розвитку з їх здоровими однолітками. Корисність у тому, що
учні з вадами розвитку звикають жити в середовищі своїх здорових
чи то відносно здорових однолітків, беруть участь у шкільному
й позашкільному житті навчального закладу, привчаючись таким
чином до активного життя в соціумі. 
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Стаття розглядає практичні підходи для створення комфортного
навчального середовища. Інклюзивне навчання має стати не програмою,
а способом навчання та праці в сучасних освітніх закладах.
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The article considers the practical approach of creating a comfortable lear-
ning environment. The inclusion must become not just a program but the way of
studying and teaching in the modern educational institutions. 

Інклюзія та справедливість через освіту є наріжним каменем та
напрямками розвитку сучасної освіти, і тому вирішення таких про-
блем як всі форми відчуження та маргіналізації, нерівності та обме-
женості в доступі, участі та результатах навчання на сьогоднішній
день є найважливішою метою, яку має поставити собі сучасна
школа. Жодна ціль в освіті не повинна вважатися досягнутою,
якщо вона не досягнута всіма. 

Класна аудиторія — це інклюзивний простір, який створює
сприятливе середовище для всіх учнів, включаючи тих, хто має
труднощі в навчанні, і тих, що може протистояти викликам. Це
залучення обдарованих та талановитих учнів шляхом створення
більш чуйного навчального середовища.

Інклюзивність також означає повагу до людей різного поход-
ження та культур. Навчаючи наших учнів важливості цього, ми
можемо створити більш толерантніше та чуйне середовище не
тільки в класі та школі, але й у широкому суспільстві.Це може від-
бутися лише через відкриту, чесну дискусію про відмінності та
розуміння та повагу людей усіх можливостей та походження.
Інклюзивне середовище — це середовище, де кожені відчуває свою
цінність.

Можливі кілька способів створення інклюзивних академічних
умов, які допоможуть молодим студентів усіх рас, економічних кла-
сів, рівня інтелекту та фізичних та ментальних здібностей. 

Академічна підтримка
Інклюзивне навчання рекомендує школам надавати послуги

з академічної підтримки, щоб усі студенти мали можливість проя-
вити себе. Додаткові заняття, гнучкість в поданні матеріалу, кон-
сультації спеціалістів та репетиторство можуть бути особливо
корисними для студентів з відмінностями у навчанні.

Підготовка вчителів
Висококваліфіковані викладачі життєво важливі для навчання.

Для того, щоб педагоги могли ефективно підтримувати учнів, вони
повинні вважати себе більш ніж передавачами фактів. Вони повин-
ні спонукати своїх студентів до високих очікувань, визначати пріо-
ритети щодо усунення прогалини в досягненнях та допомагати
своїм студентам інтегруватися до світу.
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Навчальна програма
У шкільних навчальних програмах рідко зустрічаються такі

поняття, як привілеї, пригнічення, глобальні владні структури та
расизм. Створюючи інклюзивну аудиторію, вчителям потрібно вра-
ховувати не тільки те, як і чому вони навчають, а також такі інклю-
зивні цінності, як повага, співпраця, корисність та співпереживання.

Оцінювання досягнень
Один із способів налаштування освітньої системи в плані запо-

біганню нерівності у школі — це коригування оцінювальних підхо-
дів для фіксації досягнень кожного учня, враховуючи різноманіт-
ність учнівської аудиторії.

Створення шанобливого шкільного співтовариства
Існує принципова різниця між рівністю — там, де до всіх став-

ляться однаково, і справедливістю, де до кожного ставляться відпо-
відно до його потреб.

Інклюзія полягає не в тому, щоб поводитися з усіма однаково, а
в тому, щоб продемонструвати свої навички та обізнаність як вчи-
теля в тому, як ідентифікувати та реагувати на різноманітні потреби
будь-якої групи учнів.

Створіть простір для обговорення
Педагоги можуть сприяти інклюзивності, створюючи умови, де

студенти можуть відкрито обговорювати думки та почуття щодо
привілеїв та структурного гніту.

Усі учні процвітають у добре керованих класах. Коли вчителі
спілкуються зі своїми учнями і обговорюють основні правила та
структури, аудиторії стають місцем вивчення просоціальної пове-
дінки. Вчителі мають можливість моделювати і щодня демонстру-
вати просоціальну поведінку в тому, як вони говорять і діють. Це
важливо щодо включення всіх учнів. Навчитися поводитися про-
соціально приносить користь учням, їхнім одноліткам, шкільній
громаді і суспільству загалом.

Немає важливішої амбіції, ніж розуміння, що інклюзивна осві-
та має важливе значення для миру, толерантності, людської реаліза-
ції та сталого розвитку. Це ключ до досягнення повної зайнятості та
викорінення бідності, і тому ми не можемо дозволити собі залиши-
ти будь-яку дитину осторонь.
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СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Наумович Олена Вікторівна,
студентка 4 курсу, спеціальності «Соціальна робота» 
Житомирського економіко-гуманітарного інституту 

Університету «Україна»

У будь-якому суспільстві існує безліч загроз і ризиків — хвороби, трав-
ми, безробіття, зниження конкурентоспроможності на ринку праці,
втрата засобів до існування, що здатні дестабілізувати життєдіяль-
ність людини. Важливою функцією держави є вироблення ефективних
механізмів соціального захисту, спрямованих на зниження й попереджен-
ня негативних наслідків різного роду загроз, створення умов для забезпе-
чення соціальної безпеки населення, зокрема людей з обмеженими можли-
востями здоров’я. Особливої актуальності у цьому сенсі набуває проблема
підвищення якості надання соціальної допомоги сім’ям, що виховують
дітей з інвалідністю.

In any society, there are many threats and risks — illness, injury, unemploy-
ment, reduced competitiveness in the labor market, loss of livelihoods that can
destabilize human life. An important function of the state is to develop effective
social protection mechanisms aimed at reducing and preventing the negative con-
sequences of various kinds of threats, creating conditions for ensuring social
security of the population, in particular people with disabilities. Particularly rele-
vant in this sense is the problem of improving the quality of social assistance for
families raising children with disabilities.

Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку
суспільства є гуманне та дбайливе ставлення до людей, які
позбавлені можливості вести повноцінне життя внаслідок фізич-
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них або психічних вад. На жаль, в Україні історично склалася
ситуація, за якої означена категорія людей залишилася ізольова-
ною від соціуму, адже відкрите обговорення проблем людей
з особливими потребами було непопулярним, замовчувалося.
Між тим сьогодні у цілому світі простежується тенденція до фор-
мування нової соціокультурної норми — поваги до людей з особ-
ливими потребами.

Для цього потрібно звернути увагу на вирішення певної низки
проблем, головною з яких є подолання соціальної ізоляції інвалі-
дів, що передбачає залучення їх до всіх сфер соціального життя,
наближеного до такого стану здійснення соціальних функцій, яке
притаманне звичайним людям. Під соціальними функціями (соці-
альними вміннями) розуміють здатність до самообслуговування
і самостійного пересування, здатність до комунікації, трудову
діяльність та навчання [2].

Зважаючи на присутність зовнішніх об’єктивних обставин, що
ускладнюють і без того важку ситуацію, зокрема внаслідок систем-
них розладів у країні, розбалансованості міжособистісних відно-
син, загальної соціально-психологічної напруги соціуму, спричи-
неної тривалим перебігом військових дій на Сході України,
сьогодні є особливо важливим вирішення державою питань дитячої
інвалідності на якісно новому рівні, комплексно з урахуванням як
медичних, так і соціальних, психологічних, культурних, економіч-
них та інших аспектів.

На тлі постійного скорочення чисельності населення країни
через низький рівень народжуваності, високий рівень смертності,
міграції, спостерігається збільшення долі осіб з інвалідністю, зок-
рема і дітей. Першочерговість вирішення проблем дитячої інваліді-
зації актуалізується необхідністю піклування про інвалідів дитин-
ства протягом тривалого проміжку часу, оскільки майже чверть
випадків інвалідізації осіб у віці до 50 років обумовлена захворю-
ваннями, перенесеними у дитинстві. 

Окрім того не варто забувати про те, що дитяча інвалідність є
найбільш чутливим індикатором якості життя населення, інтегрую-
чи всі негативні сторони сучасності й яскраво характеризуючи
ефективність діяльності усіх національних інституцій, у тому числі
органів державної влади, громадських об’єднань, що спрямована
на створення таких умов, за яких люди з особливими потребами
змогли б вести незалежний спосіб життя і брати активну участь
у всіх його аспектах [1].

156

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



157

Задля підвищення ефективності механізмів соціальної політики
щодо підтримки сімей, які виховують особливих дітей, слід мати
чітке явлення про найбільш необхідні їм види допомоги: створити
ефективну систему раннього втручання; адресна фінансова (гро-
шова) допомога; збільшити кількість безкоштовних путівок до
санаторно-медичних, реабілітаційних закладів України за межами
регіону проживання, а також санаторно-курортних, оздоровчих
таборів, баз відпочинку особливо у літній період; надання можли-
вості придбання якісних технічних засобів реабілітації; в регіональ-
них центрах реабілітації доцільно масштабувати корекційні заняття
на безкоштовній основі; сформувати при центрах реабілітації служ-
би соціального супроводу сімей з особливими дітьми орієнтованих,
у першу чергу, на допомогу їх батькам; адресне вирішення транс-
портних та житлових питань, формування мережі доступного
міського транспорту, створення архітектурної доступності в місті;
оптимізація взаємодії структурних підрозділів органів місцевого
самоврядування щодо надання допомоги сім’ям, що виховують
дітей з інвалідністю; створення центру реабілітації або навчально-
реабілітаційного центру для людей та молоді з особливими потре-
бами 18+, а також створення творчих майстерень; виділення житла
для молоді з особливими потребами 18+ задля підтриманого про-
живання, де вони деякий період часу спочатку під наглядом асис-
тента (без батьків) будуть вчитися навичкам самостійного життя
з метою подальшого окремого життя в соціумі.
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Анотація. Дітей з інвалідністю в процесі інклюзії слід розглядати як
частину певної сімейної системи, в якій батьки відіграють визначальну
роль. Відповідно, підтримка має надаватися не лише дитині, а і її бать-
кам. Насамперед це психологічна підтримка батькам, як особам, що пере-
жили та/чи продовжують переживати травмуючу подію. в європейських
країнах, зокрема в Литві, попри великі якісні зміни в соціальній сфері,
в т.ч. в питаннях інклюзії щодо дітей з інвалідністю, системна та безпе-
рервна підтримка їх батьків ще не сформована

Annotation. Children with disability in the process of inclusion it follows to
examine as part of the certain domestic system, in that parents play a qualifica-
tory role. Accordingly, support must get to not only the child but also his parents.
First of all it is psychological support to the parents, as to the persons that outli-
ved but/whether continue to experience an injuring event. In European countri-
es, in particular in Lithuania, without regard to large quality changes in a soci-
al including in the questions of inclusion in relation to children with disability,
system and continuous support of their parents is not formed yet.

В процесі успішної побудови інклюзивного суспільства ми орі-
єнтуємося на певні категорії осіб. в інклюзивній освіті це діти
з особливими освітніми потребами (ООП). Серед яких виділяємо
дітей з інвалідністю. Одним з важливих чинників щодо роботи
з цією категорією є врахування того, що дитина з інвалідністю є
частиною певної сімейної системи, в якій, як правило, батьки відіг-
рають визначальну роль. Від того, наскільки батьки самі є ресур-
сними, вмотивованими, обізнаними, напряму залежить успішність
інклюзії для конкретної дитини з інвалідністю. На жаль цей чинник
часто недооцінюється через усталені в нашому суспільстві традиції
«тунельного» бачення дитини в медичному, реабілітаційному суп-
роводі, які застосовуються з народження і автоматично перено-
сяться на всі подальші процеси, що супроводжують ріст і розвиток

158

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



159

дитини з інвалідністю. Натомість сімейно–центрований підхід
у визначенні Олега Романчука «через ширину фокусу: від вузького
на проблемній сфері дитини, до широкого на сім`ї та усіх аспектах
біопсихосоціальної реальності життя дитини. А ще — в баченні
моделі стосунків між батьками та фахівцями — від домінування
останніх над першими, як експертів, до рівноправного партнерства
та співпраці в інтересах дитини.» дає набагато ширші можливості.
[Романчук О., 2008]

Варто зазначити, що в європейських країнах, зокрема в Литві,
попри великі якісні зміни в соціальній сфері, в т.ч. в питаннях інк-
люзії щодо дітей з інвалідністю, підтримці їх батьків приділяється
недостатньо уваги. Притому передумови цього ті ж самі, що у нас.
Сімейно — центрований підхід до комплексного супроводу дитини
з інвалідністю там також почав впроваджуватися порівняно недав-
но і ще не переміг вище згадувані інертні традиційні підходи.

Опитані нами батьки дітей (50 осіб) з інвалідністю в Україні
і Литві зазначають про відсутність або дуже низький рівень під-
тримки їх, як батьків дітей з інвалідністю. Кожен з них так чи інак-
ше говорить, що їхнє життя та життя їхньої сім’ї істотно змінилося,
в основному утруднилося, після народження дитини з інвалідніс-
тю. При цьому всі пережили стрес, з наслідками якого більшість не
справилася досі. 

Аналізуючи ці та інші відповіді батьків ми дійшли висновку, що
системний та безперервний супровід батьків дітей з інвалідністю
вкрай необхідний як в Україні, так і в Литві. Необхідне формування
послідовної державної політики, яка передбачатиме конкретизова-
ну підтримку сім’ї дитини з інвалідністю на всіх етапах розвитку
дитини і переходитиме в підтримку сім’ї дорослої людини, що має
інвалідність з дитинства. Така послідовність надасть сім’ї опору,
можливість орієнтуватися та планувати майбутнє. і вже на індивіду-
альному рівні дозволить фахівцям формувати підтримку, виходячи
з конкретних обставин та потреб окремо взятої сім’ї. в свою чергу це
допоможе батькам долати наслідки травми, якою є народження
дитини з інвалідністю. і стати частиною команди, яка спільно пра-
цює на успішний результат інклюзії дитини з інвалідністю.

Великим упущенням з самого початку є недостатня увага до бать-
ків, як до тих, що пережили і продовжують переживати травмуючи
подію. Не усвідомлюючи свого стану, не звернувшись за допомогою,
батьки мобілізуються та виробляють певні захисні форми поведінки,
як наприклад уникання чи мінімізація соціальних контактів, які
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в подальшому негативно впливають на їх життя, життя дитини
з інвалідністю та життя сім’ї. і якщо самих батьків тут можна зрозу-
міти і виправдати, то зовсім незрозуміла позиція супроводжуючих
спеціалістів, насамперед медиків, а далі і соціальних та педагогічних
працівників, які також повністю упускають факт психологічної трав-
ми батьків дітей з інвалідністю. Натомість належна увага до цього
факту мала б стати визначальною, як у побудові спілкування з бать-
ками, так і у визначенні заходів щодо їх підтримки. При цьому, якщо
виявиться, що батьки не отримали належну психологічну допомогу
на початкових етапах, вони повинні мати можливість отримати таку
допомогу на будь- якому етапі соціального супроводу.

Ми прийшли до висновку, що психологічна допомога батькам
має передувати інформаційній, педагогічній та іншим формам під-
тримки. Бо від психологічного стану батьків залежить наскільки всі
інші форми підтримки будуть прийняті та засвоєні. і це в кінцевому
результаті є визначальним щодо якості життя дитини з інвалідністю.
А також успішності всіх процесів в її житті, включаючи інклюзію.
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Педагогічна підтримка передбачає наявність розвиненої свідомості,
здатної до самостійного вибору дитини з особливими потребами.
Педагогічної підтримки і її реалізації в роботі з дитиною з особливими
потребами визначають необхідність підготовки вчителів до даного виду
освітньої діяльності.
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Pedagogical support foresees the presence of the developed consciousness,
apt at an independent choice child, with the special necessities. Pedagogical sup-
port and its realization in-process with a child with the special necessities deter-
mine the necessity of preparation of teachers to this type of educational activity.

Для педагогічної підтримки важливо, щоб дитина навчилася
володіти собою, вчилася ставати господарем свого життя, особливо
це стосується дитини з особливими освітніми потребами.
Педагогічна підтримка посилює ефективність навчання та вихо-
вання, оскільки служить «містком» для виникнення самовихован-
ня та мотивованого учіння.

Педагогічна підтримка передбачає наявність розвиненої свідо-
мості, здатної до самостійного вибору; наявність волі — механізму
втримання концентрованої уваги та зусиль, спрямованих на практич-
ну діяльність у здійсненні вибору; наявність діяльності, яку необхідно
спланувати й реалізувати, а значіть — наявність уміння проектувати.

Підтримка виходить з реальних потреб дитини з особливими
освітніми потребами, які через низку причин вона не може само-
стійно задовольнити. Оскільки підтримка є відгуком вчителя на
реальну проблему дитини, то вчитель повинен не тільки зуміти
побачити, виявити існування самого факту утруднення в конкрет-
ної дитини, а й зрозуміти, як та сама його бачить, розуміє, відчуває.

Можливі співвідношення суджень і дій вчителя й дитини
з особливими освітніми потребами, як учасників процесу педаго-
гічної підтримки:

Дитина займає страдницько-вичікувальну позицію жертви
обставин, чекає, коли її поновлять у правах. Вчитель — захисник
прав дитини.

Дитина-споживач, приймає допомогу, йде за вчителем, прагну-
чи отримати полегшення. Вчитель у ролі помічника-реабілітатора.

Дитина-суб’єкт і партнер, бере активну участь у розв’язанні
проблеми, співорганізовує свої дії з діями вчителя. Вчитель — дові-
рена особа, партнер.

Очевидно, що в перших двох станах «жертви» та «споживача»
про активність дитини може йтися хіба що в межах її інтенсивних
переживань з цього приводу та бажання скористатися підтримкою
вчителя. Лише в третьому варіанті саме активність дитини служить
опорою для вчителя в його пошуках адекватної допомоги. 

Отже, що в третьому випадку сама дитина, зіткнувшись із
загрозливою ситуацією, ставиться до неї як до проблеми. За цим
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ставленням уже стоїть її позиція — її усвідомлення проблеми
й готовність до активних дій.

Якщо кожен із трьох випадків вчитель сприйматиме як разову
ситуацію в житті дитини, яка потребує від нього ставлення та дій
«тут і тепер», то взаємозв’язку між цими трьома випадками він не
виявить. Але вчитель може зайняти й іншу позицію: кожен із наве-
дених випадків спробувати перевести в умови освіти. А для цього
він організовує спеціальну діяльність з підтримки, яка сприятиме
поступовому переведенню дитини з пасивної позиції «жертви»
і «споживача» в активну. в цьому полягає смислова й діяльнісна
динаміка педагогічної підтримки.

Проблема для педагогічної підтримки — це особливий предмет,
у якому одночасно присутні минулий досвід дитини, її нинішня
ситуація та інтенції для її перетворення в майбутньому. Вчитель,
використовуючи ці унікальні особливості проблеми, дає дитині
з особливими освітніми потребами можливість зробити її предме-
том перетворення, в результаті якого вона й перетворює сама себе.

Звичайно, діяльність з педагогічної підтримки є формівною
діяльністю, що певним чином впливає на свідомість дитини, однак
«спосіб формування» в даному разі полягає в пробудженні, розвит-
ку реальних можливостей дитини займатися «самоформуванням».
Ця діяльність будується як:

– спільне обговорення й визначення з дитиною її особистих
інтересів і мети (через рефлексію, зіткнення її реальних «хочу»
і спроби їх поєднати);

– вибір одного з варіантів цього «поєднання» як мета і спосіб
майбутньої діяльності (самовизначення);

– обговорення умов, за яких треба здійснювати обраний варіант
(тут іноді може виникнути ситуація повернення на 1 і 2 етапи, мож-
ливе перевизначення, корекція раніше обраного або підтверджен-
ня правильності початкового);

– обговорення й планування необхідних дій з реалізації замис-
леного (проектування діяльності);

– угода про необхідні та можливі форми взаємодії в період
реального здійснення задуму.

Вчитель створює умови для освоєння дитиною з особливими
освітніми потребами механізму самовизначення як культурного спо-
собу оволодіння своєю життєдіяльністю. По суті, лише реальні ситуа-
ції й складають канву цієї життєдіяльності. у реальній проблемній
ситуації як у певній точці раптом «виявляється», «з’являється» попе-
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редній досвід дитини, закарбований в її «можу — не можу», справжня
ситуація (хочу — не хочу) і майбутня (я хочу й робитиму це).

Таким чином, педагогічна підтримка реалізує потребу суспіль-
ства в побудові такої освіти, за якої дитина з особливими освітніми
потребами зможе освоїти й опанувати механізми самовизначення
й самореалізації. Суб’єктом цієї діяльності може стати той педагог
чи та педагогічна спільнота, які поділяють цю потребу.

ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, 
ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Остапчук Надія Сергіївна,
студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту 
Університету «Україна»

В сучасному світі захист дітей, сім’ї, забезпечення рівних можливос-
тей та реалізації прав для всіх категорій населення набуває пріорітетно-
го значення. Соціальна робота з сім’ями, які виховують дітей з інвалідніс-
тю є особливо актуальною.

In today’s world, protecting children, the family, equal opportunities and the
enjoyment of rights for all categories of population is a priority. Social work with
families raising children with disabilities is especially relevant.

Сім’я — це особлива соціальна система із специфічними зв’яз-
ками і стосунками, які вимагають цілісного підходу, адже зміна
стану одного з членів сім’ї впливає на стосунки з іншими членами
сім’ї і на відношення родини загалом із соціальним оточенням.
Поява дитини з інвалідністю помітно позначається майже на всіх
сферах життєдіяльності родини, викликаючи потребу у підтримці
і допомозі не лише для самої такої дитини, але й для родини зага-
лом чи окремих її членів. Для здійснення успішної соціальної робо-
ти цим сім’ям важливо розуміти весь спектр труднощів, з якими
вони стикаються.

Особливості роботи з сім’ями, які виховують дитину з інвалід-
ністю, висвітлювались Н. Грабовенко, В. Жмиром, І. Івановою,
Д. Ки зимовичем, А. Маллером, І. Ніжащою, Н. Писаренком,
Т. Титаренко, Г. Цикото.

А. Сагдулаєв виділяє такі соціально-психологічні особливості
сімей з дітьми-інвалідами:
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1) хвора дитина потребує більше матеріальних, духовних
і фізичних затрат, ніж здорова;

2) батьки дітей-інвалідів дуже часто вдаються до надмірного
опікування, що гальмує розвиток дитячої активності, самостійнос-
ті, впевненості в собі;

3) стадії розвитку сімей дітей-інвалідів не подібні до стадій роз-
витку звичайних сімей. Діти з обмеженими можливостями повільно
досягають певних життєвих етапів, а іноді і зовсім не досягають [2].

Важливим у здійсненні соціальної роботи, як зазначає
М. Галагузова та Л. Мардахаєва, є встановлення контакту з батька-
ми. На думку дослідників (Е. Багаєва, Н. Дементьєва), найбільш
ефективною формою роботи з сім’ями, які виховують дітей-інвалі-
дів є систематичні бесіди інформаційного та консультативного
характеру. Відвідування сімей не завжди можливе через далеку від-
стань. Інформація про мікроклімат в сім’ї, особливості ставлення
до дитини-інваліда, орієнтація батьків щодо питань виховання
дасть змогу індивідуально працювати з сім’єю, а також більш конк-
ретніше визначити напрямки і засоби соціально-педагогічної дії на
дитину у школі [1].

Завданнями соціальних працівників у роботі з сім’ями, що вихо-
вують дітей-інвалідів, є: турбота про права сімей з дітьми-інваліда-
ми; надання конкретної допомоги дитині, його сім’ї; прийняття
участі у розробці програм соціального забезпечення; стимулювання
зусиль сім’ї з соціальної реабілітації дитини-інваліда; інтеграція
інваліда та його родини в життя місцевого співтовариства. 

Таким чином, соціальний працівник при здійсненні соціальної
роботи, сприяє соціальній адаптації та реабілітації сім’ї з дитиною-
інвалідом, підвищенні її ситуаційно-рольовій адаптованості, яка
передбачає здатність членів сім’ї оволодіти новими поведінковими
ролями в новій, досить несприятливій ситуації.
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДІНСТЮ В УКРАЇНІ
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Анотація. Сучасний період розвитку України характеризується праг-
ненням досягти глибоких і якісних перетворень економіки та її соціальної
переорієнтації і посилити вплив бюджетної політики на вирішення визна-
чальних завдань стратегії економічного і соціального розвитку держави. 

Annotation. The current period of development of Ukraine is characterized
by the desire to achieve profound and qualitative changes of the economy and its
social reorientation and to strengthen the influence of budgetary policy on solving
the decisive tasks of the strategy of economic and social development of the state.

Соціальна політика призначена задовольняти потреби лю -
дей, — а їх стає на Землі все більше й більше. у той час, коли в най-
бідніших країнах відбувається стрімке зрос тання чисельності насе-
лення, а це ще більше погіршує соціально-еко номічну ситуацію
у них, в індустріалізованих країнах спостерігають феномен «поста-
ріння» суспільства, а інколи навіть і від’ємний показ ник приросту
населення. [1].

Зважаючи на збільшення в суспільстві частки людей похилого
ві ку, які живуть довше та потребують відповідного медич ного
і соціального догляду, такі тенденції ставлять під загрозу існуючу
систему пенсійного, соціального та ме дичного забезпечення розви-
нутих країн. Менш розвинуті країни мають незначну частку людей
похилого віку. Хронічне недоїдання та бідність погіршують фізич-
ний стан і спричи няють коротку тривалість життя. 

Сучасному світові властиві різнопланові соціальні проблеми
і тенденції. Прірва між бідними та багатими країнами поглиблю-
ється, численні політичні й етнічні конфлікти призводять до погір-
шення соціальної ситуації, появи мігрантів та біженців. [1].

Світові тенденції соціального захисту не зводяться лише до
вирішення проблем СНІДу чи подолання бідності і старіння націй.
Їх є значно більше. 

Зокрема, світові тенденції в покращені рівня освіти і кваліфіка-
ції, тим самим покращення рівня життя є дуже актуальні для
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України: це запровадження нової модульної оцінки рівня знань,
зміна системи вступу в вищі навчальні заклади, нова система при-
судження кваліфікаційних рівнів, тощо. 

На національні моделі соціального захисту відчутно впливає
культура, що панує в суспільстві. Так, П. Елкок наводить такі при-
клади впливу культури на соціальну політику:

– дух підприємництва та давнішня багатокультурність в США
не зашкодили розвиткові сильної, централізованої державної полі-
тики соціального забезпечення;

– пов’язана з роботою та ідеєю чоловіка-годувальника німець-
ка соціальна структура не дала змоги розвинутися універсальній
системі соціального забезпечення;

– конфуціанська культура Японії підтримує ідею сильної осо-
бистості та важливості ролі сім’ї у соціальному забезпеченні;

– колоніальні традиції Гонконгу перешкодили розвиткові демо-
кратичної моделі соціального забезпечення, де важливу роль відве-
де но державній підтримці. [2].

Це підтверджує і досвід України. Адже, за довгі роки існування
на теренах України соціального захисту попередня влада не впли-
нули на основні релігійні цінності, що близькі українському наро-
ду. Принцип допомоги потребуючим і опіки над людьми похилого
віку є яскраво вираженим в системі соціальної політики.

Українська модель соціальноорієнтованої еко номіки передбачає,
насамперед, необхідність забезпечення соціальне гарантованого
мінімуму задоволення потреб, який, за образним виразом академі-
ка С. Шаталіна, є «водорозділом між соціальними та еко номіч ними
потребами».

Інструментом реалізації такої моделі можуть стати адрес на соці-
альна політика, активна політика зайнятості. Вказана модель по -
винна увібрати в себе усе краще, що результативно діє в країнах
з ринковою економікою: активний попереджуючий характер соці-
альної політики, створення соціальних та правових умов для реалі-
зації економічної ініціативи громадян, оптимальний обсяг пере-
розподілу ВВП через бюджет на кожному етапі розвитку, активна
участь приватних і громадських організацій у наданні соціальних
послуг і благ соціальне незахищеним категоріям громадян, реаліза-
ція ідей соціальної солідарності і субсолідарності, пріоритет соці-
альне незахищених категорій громадян.

Ціннішим у вказаній моделі соціальне орієнтованої еконо міки
є те, що вона передбачає не лише соціальний захист, а й створення
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такого організаційно-економічного механізму, який би сприяв змен-
шенню частини населення, що потребує со ціальної допомоги. [3].

Запровадження такої моделі повинно передбачати реалі зацію
наступних стратегічних завдань соціальної політики, які можуть
вирішуватися на рівні окремого регіону — забезпечення виконання
ухвалених державних програм; на регіональному рівні, здійснення
контролю за структурними зрушеннями в економіці регіону, забез-
печення життєдіяльності та підтримки відповідного рівня життя
населення, створення нормативної бази формування місцевих
бюджетів, тощо.
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Кількість осіб з інвалідністю постійно зростає. Всі вони потребують
соціальної, психологічної та фізичної реабілітації. Такі заходи надають
різноманітні центри, організації, фонди, церква. 

The number of people with disabilities is constantly increasing. They all need
social, psychological and physical rehabilitation. Such activities are provided by
various centers, organizations, foundations, church.

Релігія як частина культури є одним із соціалізуючих факторів
формування особистості та джерел духовності. Соціалізація в релі-
гійних організаціях здійснюється під впливом практично всіх меха-
нізмів соціалізації. Інша справа, що в залежності від конфесії, до
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якої належить та чи інша організація, роль механізмів соціалізації
та їх співвідношення є різним. 

Питанням впливу релігії на реабілітацію та соціалізацію молоді
з інвалідністю склали праці вчених М. Вебера, Е. Дюркгейма,
Г. Зіммеля, І. Ваха, Ч. Глока, Т. Парсонса, Р. Мертона, П. Бергера,
П. Монсона, Р. Белла, П. Сорокіна, Дж. Тайлора, Д. Йінгера,
С. Булгакова, В. Франкла.

Релігійна соціалізація сучасними як вітчизняними, так і зару-
біжними дослідниками визначається як процес «прилучення інди-
віда до певної релігійної ідеології» [1] або «засвоєння індивідом
релігійних цінностей і норм» [2]. При цьому розуміння ролі релігії
у процесі соціальної адаптації особистості відбувається на основі
релігійного виховання та освіти. 

Одними з основоположників соціології релігії є М. Вебер
і Е. Дюркгейм. М. Вебер виходив з того, що сутність релігії при-
нципово недоступна соціологічному аналізу. Завдання соціолога
полягає лише в тому, щоб вивчити соціальні прояви релігії, дослі-
дити релігійно-вмотивовану діяльність людей як фактор соціально-
го життя.

Згідно його ідей, пояснити релігійні вірування можливо, тільки
розкривши їх зміст для діючого суб’єкта. Іншими словами, необхід-
но припустити «раціональність» вірування, знайти підстави, які
спонукають індивіда вірити. Дуже близька цим ідеям методологія
Е. Дюркгейма.

Починаючи з 50-х років XX ст., проблемою змісту та особливос-
тей релігійних вірувань почали займатися американські соціологи.
Одним з найбільш відомих учених цього напряму є Ч. Глок, який
виділив п’ять вимірів релігійності: релігійний досвід (види містич-
них і екстатичних станів); релігійна віра (міфи і догмати, в які
вірять люди); форми культової поведінки; рівень релігійної інфор-
мованості індивіда; ступінь мотивуючого впливу релігії на поведін-
ку особистості і різні сфери суспільного життя.

Американський соціолог П. Бергер, застосовуючи розроблений
ним спільно з Т. Лукманом понятійний апарат, прагнув показати взає-
мозв’язок між релігією і конструюванням людиною соціальної реаль-
ності (це особливо важливо в рамках нашої дослідницької задачі).
Крім того, він намагався простежити процес секуляризації в історич-
ній перспективі, зрозуміти роль і значення релігії в сучасному світі.

Звертаючись до вітчизняної та зарубіжної соціологічної літерату-
ри, можемо помітити, що тут питанню ролі релігії у процесі соціаль-
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ної адаптації приділяється значно менше уваги. Так, В.Г. Без ро гова
зазначає, що зарубіжні дослідники вивчають прояв релігійності
в особливому способі сприйняття світу, співвіднесення себе з ним,
тому і під релігійною соціалізацією розуміють «введення в умови існу-
вання надприродного», тобто перетворення людини в віруючого
суб’єкта. На відміну від західного християнства, освоєння православ-
ної віри, пише автор, починається з воцерковлення, з обряду. Тому
«зміцнився стереотип церковного характеру обговорюваної теми».

Таким чином, соціальна адаптація з врахуванням релігійного
компоненту включає в себе три основних компоненти — інформа-
ційний, моральний і діяльнісний, зміст яких має конфесійну спе-
цифіку. Так, в православ’ї інформаційний компонент — це той
обсяг знань, який отримує людина з історії церкви, богослов’я,
догматики, священної історії; моральний — формування досвіду
людини засобами християнської моралі; діяльнісний — участь
у богослужіннях, церковна творчість, справи милосердя.

Отже, вивченню змісту і сутності релігійної освіти і реабілітації
присвячено чимало наукових праць у розрізі соціології релігії.
Значно менше досліджено релігійну соціалізацію та пов’язані з нею
особливості становлення та розвитку особистості, особливо що
стосується проблеми соціальної адаптації людини з функціональ-
ними обмеженнями здоров’я.
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Соціальна робота має яскраво виражений морально-етичний та цін-
нісно-гуманістичний характер, який визначає сутність та мету соціаль-
ної роботи, а соціальний працівник є носієм, творцем і розповсюджувачем
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гуманістичних і моральних цінностей. Особливо це важливо при здійснен-
ні соціальної роботи з особами з особливим потребами. 

Social work has a pronounced moral-ethical and value-humanistic charac-
ter, which determines the essence and purpose of social work, and the social wor-
ker is the carrier, creator and distributor of humanistic and moral values. This is
especially important when carrying out social work with people with special needs.

Сьогодні суспільство все більше уваги приділяє особам з особ-
ливими потребами. Поруч з правовим захистом та медичною
реабілі тацією, з’являється поняття «снувальна реабілітація». Згідно
статті 1 Закону України «Про соціальні послуги» соціальна реабі -
літа ція — це система соціально-медичних, соціально-педагогічних,
соціально-психологічних та інших заходів, спрямованих на надан-
ня особам з порушеннями нормальної життєдіяльності допомоги
у відновленні ними порушених функцій організму та способу життя
(особи, звільнені з місць позбавлення волі; особи після тривалого
лікування чи тривалого перебування у лікувальних закладах;
неповносправні; наркозалежні та члени їх сімей; хворі на алкого-
лізм та члени їх сімей; діти з неблагополучних сімей; особи без
постійного місця проживання; особи, що зазнали насильства;
потерпілі від злочинів тощо). [1].

Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями —
це комплекс заходів, спрямованих на відновлення порушених чи
втрачених індивідом суспільних зв’язків та відносин. Метою соці-
альної реабілітації є відновлення соціального статусу людини,
забезпечення соціальної адаптації в суспільстві, досягнення певної
соціальної незалежності [2].

Юрків І.Я. зазначає, що соціальна реабілітація повинна базува-
тись на ряді принципів, які відображають основні вимоги, що
пред’являються до соціально-реабілітаційної діяльності, і визнача-
ють її організацію, зміст, форми та методи реабілітаційного впливу.
Автор зазначає такі принципи:

1. Принцип гуманістичного спрямування соціально-реабіліта-
ційного процесу. Реалізація цього принципу потребує підпорядку-
вання всього соціально-реабілітаційного процесу формуванню
особистості людини з особливими потребами, орієнтованій на її
гідності.

2. Принцип опори на провідну діяльність. в основі цього при-
нципу лежить процес реабілітації на різних вікових етапах, він
повинен відповідати провідній діяльності, що є характерною для
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кожного вікового етапу і психологічним можливостям та обмежен-
нями, що пов’язані з віковими особливостями.

3. Принцип навчання діяльності передбачає активізацію людей
з особливими потребами з метою оволодіння ними різноманітних
видів діяльності, починаючи від найпростішої предметно-практич-
ної діяльності до вміння максимально використовувати власні
ресурси та потенціал.

4. Принцип опори на позитивні та сильні сторони особистості,
він передбачає створення в соціально-реабілітаційному процесі
довірливої, стимулюючої активності неповносправної людини,
атмосфери з опорою на внутрішні мотиви, мотивацію успішності [2].

З даним твердженням, ми погоджуємося, адже тільки комплекс
медичної та соціальної реабілітації, віра в свою справу, дбайливе став-
лення до осіб з особливими потребами допоможуть особам з особли-
вими потребами «безболісно» ввійти в суспільство та бути рівними. 

Таким чином, основною метою соціальної реабілітації є забезпе-
чення інтелектуального, емоційного та фізіологічного розвитку осіб
з обмеженими можливостями, спроба максимального розкриття
власних ресурсів та потенціалу задля інтеграції в суспільство.
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Демократизація суспільного буття, гуманізація взаємовідносин
різних соціальних груп потребують удосконалення умов соціалізації
осіб з інвалідністю; вимагають змін в орієнтації освіти на забезпечен-
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ня принципу доступності, що стає можливим лише за умови впровад-
ження в освітнє середовище інтеграційних та інклюзивних процесів.

Democratization of social life, humanization of relationships of different
social groups require improvement of conditions for socialization of persons
with disabilities; require changes in the orientation of education to the pri-
nciple of accessibility, which becomes possible only if integration and inclusi-
ve processes are introduced into the educational environment.

Молодь — це рушійна сила будь-якого суспільства. А здорова
молодь, це перш за все, це економічний розвиток і стабільність
в країні. Тому актуальним є вирішення питання соціального вклю-
чення осіб з інвалідністю в освітнє середовище. 

Дослідження осіб в інклюзивному освітньому та соціальному
середовищі проводилися як за рубежем (М. Айшервуд, Г Банч,
Ч. Веббер, Д. Голдберг, А. Дайсон, М. Емітейдж, Р. Зіглер,
Т. Келлер, Дж. Леско, А. Майкелсен, К. Стаффорд, П. Хакслі та
ін.), так і в нашій країні (М. Андрєєва, О. Безпалько, Т. Ілляшенко,
Ю. Кавун, Л. Коваль, А. Колупаєва, Н. Кравець, І. Лапицька,
Ю. Найда, О. Рассказова, М. Сварнік, Н. Софій, О. Таранченко,
В. Ткачук, О. Чубар та ін.).

Для молоді з інвалідністю важливо бути затребуваною на ринку
праці, самореалізуватися, знайти своє місце в суспільстві. Для
виконання вищеперелічених функцій, молоді з інвалідності необ-
хідно бути висококваліфікованим спеціалістом, займатися самоос-
вітою. Тим самим виникла потреба в інклюзивній освіті. 

Особа з інвалідністю — це людина, яка має стійкі розлади фун-
кцій свого організму, що призводить до обмежень її життєдіяльнос-
ті при взаємодії з навколишнім світом [1]. Такі особи постійно
потребують допомоги та супроводу. Головною умовою включення
молоді з інвалідністю в освітнє середовище є забезпечення на гід-
ному рівні інклюзивної освіти. 

ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення
і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої
участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення
виключення в освіті та навчальному процесі» [2]. Це дає змогу моло-
ді з інвалідністю на рівні зі здоровою молоддю отримувати освіту,
входити в студентське життя, спілкуватися з однолітками, займатися
улюбленими справами. Отже інклюзивне навчання є альтернативою
інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окре-
мо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.
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В освітньому інклюзивному середовищі (мається на увазі клас
або група) працюють один педагог та один асистент. Асистент відіг-
рає надзвичайну роль, адже він працює зі всіма присутніми. Така
взаємодопомога надає педагогу більше приділяти уваги присутнім. 

Рушійним чинником соціального включення молодих осіб
з інвалідністю в освітнє середовище є зміна психологічного кліма-
ту. з одного боку, молоді з інвалідністю важко пристосуватися до
здорового оточення, з іншого — це мотивація для роботи над
собою, розвиток своїх здібностей, вдосконалення своїх навичок. 

Таким чином, включення молоді з інвалідністю в освітнє середови-
ще в українському суспільстві відбувається на перехідному етапі: вдос-
коналюється законодавча база, створюються інклюзивно-ресурсні
центри, проводиться навчання інноваційних методів і методик фізич-
них реабілітологів, соціальних працівників, психологів, асистентів.
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Анотація. у тезах аналізується формування інклюзивного освітнього
середовища в закладах вищої освіти. Наводяться аргументи на користь
перебування усіх учнів в інклюзивному освітньому середовищі.

Annotation. Theses analyze the formation of an inclusive educational envi-
ronment in higher education institutions. Arguments for finding all students in an
inclusive educational environment.

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

На сучасному етапі розвитку освіти дітей з особливими освітні-
ми потребами пріоритетного значення набуває створення інклю-
зивного освітнього середовища. у такому середовищі всі діти навча-
ються разом у системі масової освіти за загальноосвітніми
навчальними програмами, що пристосовані до потреб такої дитини.

У 1978 році Л. Виготським було доведено, що розвиток дитини
у спеціальних закладах відбувається у вузькому, обмеженому колі
колективу, у маленькому замкненому світі, де все пристосовано до
дефекту. Унаслідок штучної ізоляції дітей, відриву від сім’ї, ровесників
формується особистість, невпевнена у собі, власних силах і можливос-
тях. Таким чином формується так звана «вторинна інвалідність».

Більшість учених вказують на необхідність упровадження нових
форм освіти, які б сприяли інтеграції людей з особливими потреба-
ми у суспільство. Серед них особливої уваги заслуговує інклюзивна
освіта.

Головною метою інклюзивного закладу освіти, як зазначають
В.В. Алексєєва та І.В. Сошіна, — «надати всім учням можливість
найбільш повноцінного соціального життя, активної участі
в колективі, тим самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію
і турботу один про одного як членів співтовариства» 

Погодимося із Елен Р. Даніелс та Кей Стаффорд у тому, що
«залучення дає можливість дітям з вадами взаємодіяти зі звичайни-
ми дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх. 

Серед першочергових кроків у напрямі створення інклюзивно-
го середовища вбачаються такі: відмовитися від стереотипних
поглядів на вчителів, учнів і навчальний процес; формувати в школі
атмосферу, засновану на ідеях інклюзії; розбудувати школу як гро-
маду; зосереджуватися на співпраці, а не на конкуренції; прищеп-
лювати віру в свої сили кожному члену шкільного колективу.

Усі діти, перебуваючи в інклюзивному середовищі, можуть
навчитися цінувати й поважати дітей з відмінними здібностями.
Вони навчаються бачити людину, а не передусім її ваду чи обдаро-
ваність, та не помічати пов’язаних із ними соціальних ярликів.

Таким чином, інклюзивне освітнє середовище — це середови-
ще, де всі учні незалежно від свої освітніх потреб здатні навчатися
ефективніше, підвищувати свою соціальну компетентність, вдос-
коналювати комунікативні навички, а також відчувати себе части-
ною спільноти.
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Анотація. Найцінніший принцип сучасного цивілізованого інтегрова-
ного суспільства — це принцип людяності. з нього випливають усі інші
принципи інклюзії, як найбільш загальні та універсальні вимоги, керівні
ідеї, основоположні засадничі переконання, твердження, що лежать
в основі інклюзивної світової моделі освіти.

Annotation. Most Valuable principle of the modern civilized computer-integ-
rated society is principle of humaneness. From him all swim out other principles
of inklyuzii, as the most general and universal requirements, leading ideas, fun-
damental zasadnichi persuasions, assertions which are underlaid inklyuzivnoy of
world model of education.

Усі ми різні і в кожного є свої особливості. Стандартів ідеальної
особистості немає. Серед нас є особи з особливими потребами,
у яких ускладнені можливості у силу особливостей свого психічно-
го та (або) фізичного стану. Та попри це, вони є рівними у честі та
гідності, правах і свободах з іншими людьми, які не мають психо-
фізичних вад.

На жаль, не всі народжуються здоровими. А часом і здорові діти
набувають інвалідність через низку екологічних, метафізичних,
травматичних, форс-мажорних причин та невідворотних обставин.
Хіба можна обмежити їх права на якісну освіту і повноцінний роз-
виток?
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Принципи сучасного цивілізованого інтегрованого суспільства
остаточно дають відповідь на це запитання, головним з яких є при-
нцип людяності. з нього випливають усі інші принципи інклюзії —
найбільш загальні та універсальні вимоги, керівні ідеї, основопо-
ложні засадничі переконання, твердження, що лежать в основі інк-
люзивної світової моделі освіти.

Принцип соціалізації — це залучення та включення осіб з інва-
лідністю у загальноосвітній простір. Ніхто не може залишитись
поза увагою. Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли
це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи від-
мінності, що існують між ними.

Принцип рівності — однакова цінність та рівність людей, неза-
лежно від їх здібностей, стану психофізичного здоров’я та досяг-
нень, кожна особа повинна мати можливість отримувати і розвива-
ти знання та навички. Інклюзивна модель освіти, отримала значне
нормативно-правове закріплення. Міжнародні акти проголошують
рівність усіх людей та доступність освіти.

Принцип безбар’єрності — створення вільного доступу осіб
з інвалідністю до усіх видів та форм здобуття освіти, усунення
бар’єрів та нерівності доступу до інфраструктури суспільного сере-
довища, до користування всіма благами цивілізації, досягненнями
науки і техніки.

Принцип науковості — це проведення науково-дослідних робіт,
розробка науково-обґрунтованих проектів у сфері пошуку шляхів
впровадження і способів забезпечення інклюзивної освіти. Завдяки
даному принципу створюються можливості здобувати освіту моло-
дим людям, незалежно від їх нозології. Ефективний сурдопереклад,
якісне протезування, зручне обладнання навчального місця, засо-
бів пересування, удосконалення побутових умов — створюють
умови доступу до освітнього середовища усім без винятку.

Принцип співпраці — обмін досвідом та використання успіш-
них світових моделей впровадження інклюзивної освіти.
Створення світової моделі інклюзивного навчального середовища,
використання світового досвіду у формуванні сприятливих еконо-
мічних стратегій щодо впровадження інклюзивної освіти — запору-
ка успішної інтеграції молоді з особливими освітніми потребами
у суспільне середовище.

Принцип просвітництва — широке розповсюдження інформа-
ції про необхідність залучення осіб з інвалідністю до загальноосвіт-
нього середовища, про цінність принципів інклюзії і забезпечення

176

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



177

їх реалізації. А також — це зміна стереотипів та негативного став-
лення до таких осіб, широке інформування та роз’яснення інфор-
мації про позитивні наслідки і переваги впровадження інклюзії
в суспільство.

Принцип універсальності — це надання можливості здобуття
освіти особам з інвалідністю, незалежно від виду та форми обмеже-
ності. Вони мають право використовувати свій потенціал та займа-
тись трудовою діяльністю. Для цього необхідно формувати і здійс-
нювати сприятливі економічні стратегії з успішного вирішення
даних питань.

Принцип відповідальності — зобов’язання провадити політику
інклюзії на національному рівні. Попри значний внесок у розробку
проблеми інклюзивної освіти, низка аспектів все ще потребує
більш глибокого опрацювання та обґрунтування, зокрема це сто-
сується окремих принципів, функцій та завдань інклюзивної осві-
ти. Відповідальність держави — поліпшення соціального захисту
осіб з інвалідністю, підвищення їх матеріально-побутового рівня, а
відповідальність кожного члена суспільства — повага і толерантне
ставлення до осіб з особливими потребами, увага і розуміння їхніх
проблем.

Усі вищезазначені принципи взаємопов’язані і направлені на
забезпечення інтеграції осіб з інвалідність в освітнє і, загалом,
в суспільне середовище. Аби інклюзія була успішною, потрібно
працювати над створенням належного освітнього клімату й сукуп-
ності практичних підходів для забезпечення реалізації цих цінних
і безумовно важливих принципів.

ПИТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ-
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У статті аналізуються проблема «шкідливої інституалізації.
Вивчається сутність поняття «деінституалізація дітей», а також
викладається питання влаштування та утримання дітей-сиріт, дітей,
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позбавлених батьківського піклування та дітей з інвалідністю. Адже
влаштування дітей до державних інституцій продовжує переважати
серед усіх форм, а до сімейних форм влаштування потрапляє меншість
дітей. Перебування дитини в інституції, з одного боку, орієноване на
пом’якшення таких соціальних ризиків, як сирітство та інвалідність, а
з іншого — створює новий «ризик шкідливої інституалізації», який є
результатом проблем у діяльності багатьох закладів інституційного
догляду дітей.

The article analyzes the problem of «harmful institutionalization. The essen-
ce of the concept of «deinstitutionalization of children» is studied, as well as the
issue of placement and maintenance of orphans, children deprived of parental
care and children with disabilities. After all, the placement of children in public
institutions continues to prevail among all forms, and the family forms of place-
ment are being attended by a minority of children. A child’s stay in an instituti-
on, on the one hand, is focused on mitigating such social risks as orphanage and
disability, and on the other, it creates a new «risk of harmful institutionalizati-
on», which is the result of problems in the activities of many institutional child
care institutions.

Кожна дитина має право на виховання в сімейному оточенні,
незалежно від того, чи може її біологічна родина забезпечити нор-
мальні умови життя і повноцінного розвитку, чи виконують належ-
ним чином батьки свої обов’язки.

Фактично сьогодні інституалізація дітей є одним із провідних
механізмів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та дітей з інвалідністю.

Система закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, сформувалась в Україні в 50-ті роки минулого
століття, її діяльність спрямована на задоволення життєвих та
освітніх потреб дітей-вихованців за умов повного утримання їх за
рахунок держави. До державної системи соціально-виховних інсти-
туцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, відносяться будинки дитини, загальноосвітні й спеціалізовані
школи-інтернати, які функціонують у системі Міністерства охоро-
ни здоров’я, Міністерства освіти і науки та Міністерства праці та
соціальної політики [4, с. 32].

Перебування дітей у відповідних закладах за своєю суттю
покликане забезпечити потреби згаданих категорій дітей і бути
прийнятним способом їх влаштування, однак недосконалість цього
механізму доведена численними науковими дослідженнями і прак-
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тичним досвідом роботи інституцій для дітей. низка дослідників
[1–3] акцентують увагу на шкідливості інституалізації для здоров’я
та соціальної адаптації дитини. таким чином, виникають підстави
вважати шкідливу інституалізацію окремим соціальним ризиком.

Правильно організований процес деінституалізації дітей в дер-
жаві може не лише значною мірою мінімізувати розглянутий вище
ризик шкідливої інституалізації, а і забезпечити значне пом’якшен-
ня таких соціальних ризиків, як сирітство, дитяча інвалідність.
Результатом політики деінституалізації, яка повинна проводитись
державою виважено і послідовно, має стати успішна соціальна
реінтеграція учнів дитячих будинків та шкіл-інтернатів, їх подаль-
ша соціальна адаптація, тобто виховання повноцінних самостійних
членів суспільства. 

Багато розвинених країн (Швеція, Франція, німеччина, сполу-
чене королівство Великої Британії та Північної Ірландії, СШа,
Ізраїль) визнали політику деінституалізації оптимальним інстру-
ментом для влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, та дітей з інвалідністю. у цих країнах широко під
час реалізації політики деінституалізації дітей використовуються
різноманітні форми замісного батьківства (прийомні, патронатні
сім’ї), а у країнах, що розвиваються, до яких належить і Україна,
замісне батьківство є менш поширеним, нерідко використовується
така форма, як встановлення опіки (переважно родинної).

Отже, з метою мінімізації соціальних ризиків, пов’язаних
з інституалізацією дітей, заходи державної соціальної політики
щодо дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та
дітей з інвалідністю повинні передбачати як оцінювання дитячого
благополуччя за всіх форм улаштування, так і впровадження підго-
товки майбутніх фостерних батьків за участі широкого кола спеціа-
лістів. на нашу думку, ці два важливі питання деінституалізації
повинні бути також відображені і в регіональних та національних
програмних документах і законодавчих актах
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Анотація: Наукова стаття висвітлює бар’єри, що виникають на
шляху соціалізації людей з особливими потребами. Проведено аналіз
понять, як інклюзивна освіта, інклюзія, універсальний дизайн. Розглянуто
найчастіші стереотипи й судження щодо людей з інвалідністю. Наглядно
продемонстровано як стереотипи здатні породжувати дискримінацію.
Зазначені заходи, що здатні зруйнувати шаблонне мислення з наведеної
теми.

The scientific article exposes the obstacles, that appears in the way of socia-
lization processes people with limited capabilities. Analysis of the terms: «inclu-
sive education», «inclusion» was done. Widespread stereotypes and judgements
about people with disabilities was reviewed. The article illustrates how attitudes
are able to generate discrimination. The measures, that could destroyed templa-
te thinking with the theme was considered. 

У різні часи проблема інклюзії поставала перед суспільством
з різною гостротою. Нині в Україні відбувається зміщення акцентів
соціальної політики стосовно людей з особливими потребами у бік
формування суспільної свідомості у бік формування суспільної сві-
домості щодо сприйняття їх як рівних членів суспільства та необ-
хідності створення універсального дизайну. Такі науковці як:
Заярнюк О.В, Альохіна С. В, Сігал Н. Г.; Девід Мітчелл; Дебра Лич,
Ахметова Д.З та інші.
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Мета статті розкрити зміст поняття «інклюзія». Дослідити які
саме проблемами та стереотипами виникають на шляху реалізації
інклюзії.

Громадяни з інвалідністю із різними вадами є серед усіх верств
населення будь-якого суспільства. Для України проблема соціаліза-
ції людей з інвалідністю є особливо значущою у зв’язку зі стійкою
тенденцією до зростання частки осіб з особливими потребами
у загальній структурі населення. Якщо на початку 90-х рр. минуло-
го століття загальна чисельність в Україні становила близько 3%
усього населення то на 28 листопада 2018 року кількість осіб із інва-
лідністю становила близько 6% населення України. на початку
2017 року цифра складала 2 мільйони 600 тисяч осіб. з них понад
156 тис дітей.. у даному контексті неабиякої актуальності набуває
питання чому соціальні стереотипи не зникають. Загострюється
також і питання освіти разом з тим й підвищення кваліфікації
людей з особливими потребами. 

Сьогодні в основі соціальної моделі інвалідності лежить не
фізіологія особи (порушення стану здоров’я), що роблять її «інвалі-
дом», а бар’єрна природа суспільства. Іншими словами, «інваліда-
ми» людину роблять бар’єри — стереотипи й судження щодо людей
з інвалідністю (ментальний бар’єр), інституційні бар’єри, пов’язані
з законами та політикою, економічні бар’єри, а також бар’єри
навколишнього середовища, такі як фізична недоступність, обме-
ження в інформації та комунікації. Ще півстоліття тому людину
з інвалідністю найчастіше сприймали як «хвору» та вічного «паці-
єнта» лікарень, безпорадного й залежного від інших. Такі судження
породжують дискримінацію, виключають із суспільного життя та
ставлять осіб з інвалідністю у становище, що принижує їхню гід-
ність [4]. 

Формування соціальних бар’єрів відбувається в три етапи на
макрорівні, мезорівні та мікрорівні. Для кожного етапу є свої захо-
ди для вирішення проблем, та саме мезорівень пов’язан з ідеологі-
єю, масовою культурою і соціальними відносинами і на цей рівень
впливає кожна людина. Основні бар’єри на цьому етапі — наяв-
ність культурних стереотипів до людей з особливими потребами,
нетерпимість і нетолерантність, відсутність програм по супроводу
дитини з інвалідністю і так далі. 

Якщо розглядати інвалідність відповідно до соціальної моделі,
це означає, що бар’єри можна усунути. Наприклад, можна мотиву-
вати роботодавців усунути фізичні бар’єри на робочих місцях так,
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щоб особи з фізичними порушеннями не відчували незручностей,
могли виконувати свою роботу й не зазнавали дискримінації. Та
важливо зважати на думку самих людей з інвалідністю. Не варто,
навіть із найщирішого поклику, робити щось, не запитавши — а чи
людині з інвалідністю це потрібно? 

Головний внесок, який може зробити кожен у справу залучення
людей з інвалідністю в життя суспільства, — це уникати або руйну-
вати стереотипи, дотримуватись коректної мови та пам’ятати, що
усі різні — усі рівні.
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З часу прийняття Конвенції про права людей з інвалідністю, соціаль-
на політика високорозвинених країн світу стосовно даного контингенту
зазнала суттєвих змін. Проте, в Україні суттєвих змін до подолання про-
блем інвалідності не відчувається, що підтверджується даними статис-
тики. у тезах наведені не лише кількісні показники наявної інвалідності, а
й запропоновані конкретні напрями соціальної політики сприятливі для
реабілітації і соціалізації даних осіб. Дієвість цих заходів залежить від
зміни людей й психологічної готовності суспільства залучати їх до соці-
ально активного життя.

182

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



183

Since the adoption of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, the social policies of the highly developed countries of the world have
undergone significant changes. However, in Ukraine there is no significant chan-
ge in overcoming disability issues, which is confirmed by statistics. Not only
quantitative indicators of disability are presented in the abstracts, but also con-
crete directions of social policy that are favorable for the rehabilitation and
socialization of these persons are suggested. The effectiveness of these measures
depends on the change of people and the psychological readiness of society to
involve them in a socially active life.

Міжнародний день інвалідів який проголошено Генеральною
Асамблеєю ООН у 1992 році відзначається в Україні і світі щороку 3
грудня. Відзначення цього дня в календарі не має бути для держави
і суспільства лише відміткою. Цією датою ще раз підкреслюється
важливість і обов’язок людства до соціального захисту осіб з обме-
женими фізичними можливостями. Увага до такої категорії насе-
лення має стати постійним моральним обов’язком держави і кож-
ного пересічного громадянина, адже цей фактор є ще й показником
рівня культури та цивілізованості суспільства.

На превеликий жаль особи з інвалідністю досі залишаються
однією з найбільш маргінальних та уразливих груп суспільства,
в тому числі і в Україні. Вони не можуть отримати якісної освіти,
займатися активною трудовою діяльністю, отримувати достатній
рівень доходу. і навпаки, їх потреби в соціальному і медичному
забезпеченні набагато більші порівняно зі своїми співгромадянами.
Якраз тому в цивілізованому суспільстві проблеми соціального
захисту осіб з інвалідністю і реалізація їх інтересів повинні бути
в переліку пріоритетних. Проте визнання цього факту зовсім не
означає спроможність і зацікавленість української держави і орга-
нів місцевого самоврядування практично втілювати таку політику
в життя. в результаті такого відношення держави і суспільства
починаючи з 2015 року, за останнім даними Державного комітету
статистики України, спостерігається негативна тенденція збіль-
шення кількості осіб з інвалідністю (таблиця). Так за статистични-
ми даними станом на 01.01.2018 р. на території України зареєстро-
вано 2635591 осіб інвалідів.

Проведений статистичний аналіз рівня інвалідності в Україні за
регіонами (попередньо зроблена вибірка по найбільшій та наймен-
шої кількості інвалідів) станом на 01 січня 2018 року, показав, що
найбільша кількість такої категорії у Львівському — 203323 осіб,
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Дніпропетровському — 174779 осіб, Харківському — 166057 осіб та
Донецькому — 160128 осіб регіонах. Найменша кількість зареєс-
трована в Луганському — 50349 осіб, Херсонському — 52141 осіб,
Чернівецькому регіонах — 54031 осіб. Але в той же час, слід враху-
вати що відсутні дані з Автономної Республіки Крим, м. Се ва сто -
поля та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях.

Не менш важливим показником уваги суспільства і місцевих орга-
нів влади є показник кількості осіб-інвалідів, який припадає на 1000
населення по кожному регіону і відмічаємо Хмельницький (103чол.),
Черкаський (92 чол.), Житомирський (86 чол.) та Львівський (80 чол.)
регіони, як найбільш навантажені. Нами показані лише кількісні
показники без урахування можливостей взаємовідносин інвалідів
з оточуючим його середовище. Проте, навіть відсутність якісних
показників інвалідності (1-а, ІІ-а, ІІІ-я групи) підкреслює актуальну
і термінову необхідність держави і владних структур регіонів зокрема,
приділити увагу подоланню наявних недоліків, які мають місце в соці-
альній реабілітації інвалідів, їх соціалізації та працевлаштуванні.
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Кількість осіб з інвалідністю (на початок року)

2011 2015 2016 2017 2018

Чисельність наявного
населення,  осіб

45778534 42929298 42760516 42584542 42386403

Усього осіб з
інвалідністю, тис. осіб 

2710,0 2568,5 2614,1 2603,3 2635,6

у тому числі:

-І групи 310,5 251,8 250,3 240,6 235,4

-ІІ групи 1078,7 915,9 919,0 900,5 899,2

-ІІІ групи 1155,7 1249,7 1291,2 1306,2 1341,9

- Діти з інвалідністю 165,1* 151,1* 153,5* 156,1* 159,0*

Кількість осіб з
інвалідністю з
розрахунку на 1000
населення

59 60 61 61 62

Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України,
Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я
України та [1].



185

Важливим має стати й готовність суспільства до розширення соціаль-
ного простору. Опікування таким контингентом населення має відбува-
тися не лише на рівні інклюзивної освіти (нажаль порівняно з країнами
Європи на початковому рівні), а й на відкритому ринку праці. у бізнесу є
великий попит на працівників, які мають статус інваліда, правда нажаль,
спеціалізованих підприємств, на яких би працювали інваліди, в державі
не так багато. Але інклюзія виявляється в тому, щоб співробітник з інва-
лідністю працював в колективі здорових осіб. Сьогодні багато людей пси-
хологічно ще неготові до цього, і не є виключенням керівники підпри-
ємств, їх власники і навіть наймані працівники.

Тому для нашої держави в умовах врахування європейських цін-
ностей важливою проблемою є зміна свідомості до інклюзії, а це
можливо лише після того як кожен у суспільстві відкриється і про-
тягне руку допомоги особам з інвалідністю. До такої допомоги
повинні бути готові і бізнес структури, і підприємці. Лише вони
мають матеріальні і фінансові ресурси для реалізації потенційних
можливостей інвалідів самореалізовуватися, отримувати професійні
навички та адаптуватися до трудової діяльності, а це в свою чергу
розширює у них перспективи та збільшить їх можливості в соціумі.
Там, де створені відповідні умови для таких людей, там можна поба-
чити, які інваліди працьовиті, чуйні та відповідальні, оскільки вони
весь час ведуть боротьбу за місце у суспільстві. 
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В Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення чисельнос-
ті інвалідів, зокрема таке зростання відбувається внаслідок зниження
рівня медичного обслуговування, зростання побутового і виробничого
травматизму, складної екологічної ситуації, котра обтяжується зміна-
ми в соціально-економічній сфері. Поряд із цим сімей, що мають дітей із
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порушеннями фізичного і-чи психічного розвитку, стає дедалі більше,
і вони представляють одну з найуразливіших груп населення.

In Ukraine there is a steady tendency to increase the number of people with
disabilities, in particular, such growth is due to the decrease in the level of medi-
cal care, the increase of domestic and industrial injuries, the difficult environ-
mental situation, which is aggravated by changes in the socio-economic sphere.
At the same time, families with children with physical and / or mental disabiliti-
es are becoming more and more one of the most vulnerable.

Пошук шляхів подолання бар’єрів інтеграції, виходу зі стану
соціальної ексклюзії людей з інвалідністю представляється особли-
во актуальним, а тому важливо вивчати специфіку життєвої ситуа-
ції інвалідів — носіїв соціальної ексклюзії.

Вибір методів соціально-педагогічної допомоги залежить від
ряду взаємопов’язаних і взаємообумовлених соціально-психологіч-
них, фізіологічних та соціокультурних факторів: категорії функціо-
нального обмеження і обмеження життєдіяльності дитини; віку
дитини; її зовнішнього вигляду (наявності дефекту зовнішності);
психофізичних можливостей дитини; реакції батьків на інвалідність
дитини, динаміки інвалідності; реакції найближчого оточення
(родичів, друзів, колег по роботі, сусідів) на інвалідність дитини;
віку батьків, їхньої емоційної зрілості; віросповідання батьків;
соціокультурного і соціоекономічного статусу сім’ї; наявності в сім’ї
інших дітей (інвалідів чи не інвалідів); місця проживання та інфрас-
труктури (місто, сільська місцевість, багатоповерховий будинок
тощо); наявності соціальної служби для надання соціальних послуг.

З цією метою робота здійснюється у таких напрямках: реалізація
рекреаційних проектів з тимчасового перебування дітей у сім’ї, спіль-
них з школами-інтернатами програм з правової освіти дітей і підго-
товки їх до сімейного життя; вжиття заходів, спрямованих на розви-
ток співпраці шкіл-інтернатів і загальноосвітніх шкіл; створення
дитячих асоціацій; залучення спонсорських коштів для додаткової
фінансової підтримки дітей. Ефективними формами роботи є: клуби
сімейного виховання; кризові центри; соціально-психологічні служ-
би SOS; групи взаємодопомоги; спеціалізовані лінії Телефону довіри.

По функціях застосування слід виділити наступні технології: 
1. Психологічні (впливають на психологічні процеси, стани,

функції). 
2. Соціально-психологічні (змінюють процеси в системі люди-

на/група). 
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3. Медико-соціальні (що впливають на фізичний стан і пов’яза-
ні з ним соціальні аспекти існування людини). 

4. Фінансово-економічні (дозволяють забезпечити потребують
посібниками, пільгами та іншими матеріальними ресурсами). 

По області застосування виділяються наступні технології: 
1. Діагностика (встановлення соціальної проблеми, виявлення

причини та пошук способів її вирішення, збір інформації). 
2. Корекція (зміна соціального статусу, економічного, культур-

ного рівня, цінностей, орієнтації клієнта). 
3. Реабілітація (допомога з відновлення ресурсів і життєвих сил

клієнта). 
4. Профілактика (попередження соціальних та індивідуальних

ризиків). 
5. Адаптація (полегшення входження індивіда в порівняно

незнайоме суспільство або культурну систему). 
Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої профе-

сійної діяльності людини, вони є результатом наукових пошуків або
передового досвіду окремих фахівців і цілих колективів. в даний час
все гостріше відчувається необхідність пошуку шляхів якісного
оновлення форм і методів діяльності реабілітаційних установ, що
відповідають сучасному розумінню потреб дітей з обмеженими
можливостями. Проблема полягає у виробленні адекватних ситуа-
цій науково — обґрунтованих моделей функціонування та ефектив-
них технологій інтеграції дітей-інвалідів у суспільство.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНДЕНЦІЙ
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ

ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ І ЛИТВІ

Сидоренко Людмила Анатоліївна,
студентка 5 курсу кафедри соціальної роботи та педагогіки 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: к. соц. н. Євдокимова В.В.

Анотація: в даній праці розглянуто актуальну проблему розвитку
соціальної активності людей похилого віку методами соціальної роботи.
Підкреслено, що поважний вік є невід’ємною складовою життя особис-
тості. Проаналізовано результати прикладного дослідження і звернено
увагу на те, що в Україні і Литві є позитивний досвід розвитку соціальної
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активності людей похилого віку. Це гуртки за інтересами, різноманітні
курси та екскурсії. Зроблено висновок про те, що залучення людей похило-
го віку до соціального життя методами соціальної роботи сприяє розвит-
ку їх соціальної активності.

Summary: In this work the actual problem of development of social activity
of elderly people by methods of social work is considered. It is emphasized that a
good age is an integral part of one’s life. The results of the applied research are
analyzed and attention is drawn to the fact that in Ukraine and Lithuania there
is a positive experience of development of social activity of elderly people. These
are interest groups, various courses and excursions. It is concluded that the invol-
vement of the elderly in social life by methods of social work contributes to the
development of their social activity.

Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» непрацездатними громадянами вважаються
особи, які досягли встановленого Законом пенсійного віку.

Поняття «людина похилого віку» на сьогодні є досить розмитим
і не має чіткого визначення. Старіння, це процес, що в кожної осо-
бистості проходить індивідуально і тому він не має чітких кордонів.
Вважається, що особа, яка досягла пенсійного віку є непрацездат-
ною і людиною похилого віку.

Оскільки соціальна активність особистості значно впливає на
продовжуваність її життя, проблема розвитку активності людей
похилого віку є надзвичайно актуальною.

Тому, ми провели соціальне дослідження з метою виявлення
тенденцій розвитку соціальної активності людей похилого віку
в Україні і Литві.

Енциклопедія сучасної України дає визначення поняття соці-
альна активність як «характеристика способу життєдіяльності соці-
ального суб’єкта (індивіда, групи), яка фіксує свідому спрямова-
ність його діяльності й поведінки на зміну соціального середовища,
умов, інститутів відповідно до потреб, інтересів, цілей, ідеалів».

Вивчення методів соціальної роботи з людьми похилого віку не
залишається поза увагою вчених. Зокрема: М. Лукашевич
і І. Мигович розглядають особливості роботи соціальних працівни-
ків з різними групами клієнтів. Також зазначені питання розгляда-
ли такі вчені як: А. Капська, і багато інших [1;2, 3].

Поважний вік є невід’ємною складовою життя особистості.
Усвідомлення того, що люди похилого віку мають життєвий досвід
і відповідальні за своє життя, визначає методи соціальної роботи

188

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



189

з цією категорією населення. Великого значення набувають соці-
ально-етичні та морально-гуманістичні аспекти соціальної роботи
з людьми похилого віку які визначають міжособистісний підхід
у спілкуванні.

Результати опитування, проведені нами в Україні і Литві, пока-
зали, що якість життя пенсіонерів після виходу на пенсію знизи-
лась. 54,54 % опитаних в Україні і 31,58 % опитаних пенсіонерів
з Литви відповіли що якість життя після виходу на пенсію значно
знизилась.

Приблизно однаковий відсоток пенсіонерів, 36,37 % опитаних
в Україні і 36,84 опитаних у Литві відповіли, що після виходу на
пенсію якість життя трохи знизилась. з чого можна зробити висно-
вок, що рівень пенсій в обох країнах не високий.

Щодо розвитку соціальної активності людей похилого віку
можна відзначити, що на запитання: Чи відвідували б Ви творчі
гуртки, які відповідають Вашим уподобанням? 18,19 % опитаних
в Україні і 42,10 % опитаних у Литві відповіли, що їх це не цікавить.

При тому, що в Україні 45,44 % хотіли б відвідувати гуртки за
уподобаннями, а у Литві 31,56 % опитаних вже відвідують такі гур-
тки.

Це свідчить про те, що люди похилого віку можуть обирати за
своїм бажанням форму проведення свого вільного часу. 

Перевага у Литві віддається гурткам рукоділля (45,45 %) і літе-
ратурно-художнім гурткам (27,27 %).

В обох країнах люди старшого віку зацікавлені вивчити інозем-
ні мови задля спілкування.

В Україні при територіальних центрах кожного району відкриті
Університети третього віку де вивчаються іноземні мови, діють
комп’ютерні курси, організовуються екскурсії, відвідування теат-
рів, концертів, спектаклів.

У місті Шяуляй також існує Центр соціальних послуг денного
перебування та Будинок самостійного життя.

Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що оскіль-
ки, соціальна активність як «характеристика способу життєдіяль-
ності соціального суб’єкта (індивіда, групи), яка фіксує свідому
спрямованість його діяльності й поведінки на зміну соціального
середовища, умов, інтересів, цілей» на краще, то залучення людей
похилого віку до соціального життя методами соціальної роботи
сприяє розвитку їх соціальної активності, зокрема гуртки і навчан-
ня новим навичкам, є складовими соціальної активності.
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБЛЕМИ 
ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІДНОСТІ В УКРАЇНІ 

Симон Олександр Валерійович,
студент магістратури спеціальності «Соціальна робота» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Основним завданням щодо запобігання дитячої інвалідності є своє-
часне виявлення ризику народження дитини-інваліда, раннє виявлення
захворювань, які загрожують інвалідизацією, рання превентивна
терапія і реабілітація, які або дозволяють запобігти дитячій інвалід-
ності, або значно підвищують рівень функціональної і соціальної адап-
тації дитини з інвалідністю.

The primary goal of preventing childhood disability is to detect the risk of
birth of a disabled child early, to identify early childhood diseases that are at
risk of disability, early preventive therapy and rehabilitation, which either
prevent childhood disability or significantly increase the level of functional
adaptability.

Концентрованим відображенням успішності суспільства, соці-
альної захищеності та рівня і якості здоров’я підростаючого поко-
ління є рівень інвалідності дітей. Він найбільш яскраво ілюструє
зниження у дітей функціональних можливостей організму, реакцій
пристосування і захисту. Питання дитячої інвалідності стають все
актуальнішими в умовах стрімкого зростання проблем соціального
розвитку, розбалансованості міжособистісних стосунків, тривалих
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військових дій на сході України і показують необхідність пошуку
рішень як медичного, так і соціального характеру, на якісно новому
рівні. Дитяча інвалідність є однією з найактуальніших проблем не
тільки в педіатрії, але й в соціальній програмі суспільства [2].

Постійне погіршення стану здоров’я дітей викликає стурбова-
ність на глобальному рівні. За останні десять років рівень загальної
захворюваності дітей в Україні зріс в 1,2 разу, а поширеності захво-
рювань — в 1,3 разу. у структурі захворюваності дітей захворювання
нервової системи становлять 1,5%, а поширеність захворювань —
3,14%. Перехід на нові стандарти обліку живонародженості призво-
дить до зростання кількості зареєстрованих у дітей випадків пери-
натальної патології, в першу чергу — уражень центральної нервової
системи плода, які є причиною дитячої інвалідності у понад 60%
випадків.

Загальна світова тенденція також характеризується зростанням
дитячої інвалідності. За даними ЮНЕСКО в 1989 році у світі було
514 млн. інвалідів, в наші дні цифра наблизилася до 680 млн. Серед
них — понад 100 млн. становлять діти. Статистичні дані
Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України свідчать, що показ-
ник дитячої інвалідності в Україні має стійку тенденцію до зростан-
ня. Рівень загальної інвалідності дітей більше ніж за 10-річний
період збільшився понад 98%.

За даними Європейської академії дитячої інвалідності у будь-
якій країні світу 2–3% всіх дітей — це діти-інваліди, ще 10–20% —
діти, які мають обмежені можливості здоров’я — відхилення
у неврологічному здоров’ї (неуважність, погана успішність, пору-
шення поведінки, головний біль, заїкання, енурез, різноманітні
тики) і підлягають постійному медико-педагогічному супроводу.
Якщо співставити ці цифри з кількістю населення в Україні, карти-
на мала б сумний вигляд — 1–1,5 млн. дітей із обмеженими можли-
востями здоров’я та до 200 тисяч дітей-інвалідів. Державна статис-
тика МОЗ України констатує дещо менші цифри: дітей-інвалідів —
160 тисяч, із них з патологією нервової системи — близько 100
тисяч. Щорічно 16 тисяч дітей отримують статус дитини-інваліда,
20% із них — з причин хвороб нервової системи, насамперед дитя-
чий церебральний параліч (ДЦП) — друга за частотою (після розу-
мової ретардації) хвороба мозку, яка виникає в період раннього
нейроонтогенезу і призводить до різноманітних рухових, психо-
мовних, поведінкових порушень, які стають причиною інваліднос-
ті дитини, її ізоляції від однолітків і соціальної дезадаптації.
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Частота ДЦП в усіх країнах світу становить 2–3 випадки на 1000
дітей, в Україні хворих з ДЦП — близько 30 тисяч осіб [1].

На сьогодні для дітей-інвалідів та дітей з певними відхилення-
ми в Україні створюється система медико-соціальної амбулаторної
допомоги у вигляді центрів реабілітації, що сприятиме рівномірно-
му розподілу основного тягаря щодо піклування про таку дитину
між державою та сім’єю.
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Анотація. Інтегровані студентські групи сприяють засвоєнню май-
бутніми правниками основних юридично-деонтологічних принципів: умін-
ня спілкуватися з різними категоріями людей, розуміння їх проблем,
дружнього ставлення, тактовності, юридичного милосердя. Викладачам
юридичних дисциплін, які готують майбутніх фахівців права, важливо
взяти їх за основу і намагатися прищепити студентам перш за все пова-
гу до людини, незалежно від її фізичного чи матеріального стану.

Annotation. Integrated student groups facilitate the acquisition by future
lawyers of basic legal and deontological principles: the ability to communicate
with different categories of people, understanding their problems, friendly attitu-
de, tact, legal charity. It is important for teachers of law disciplines who prepare
future law professionals to take them as a basis and try to instill in the students first
and foremost respect for the person, regardless of their physical or material status.

Правовий статус особи з інвалідністю характеризується тим, що
як громадянин держави, вона володіє всією повнотою конституцій-
них прав, свобод, обов’язків, тобто володіє загальним правовим
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статусом. Окрім того, як особа, що має певні вади здоров’я, вона
наділена додатковими правами, перевагами та пільгами, тобто є
володарем спеціального правового статусу.

Десятки законодавчих нормативно-правових актів України,
низка міжнародних конвенцій, прецедентна практика
Європейського суду з прав людини гарантують захист прав осіб
з особливими потребами.

Виходячи з цього особи з інвалідністю в Україні наділені усією
повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав
і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України. Дискримінація за ознакою інвалідності
забороняється.

Безумовно, законодавча засаднича база є, та чи завжди вдається
особі з особливими потребами скористатися своїми законними
правами?

На всіх етапах її життя вона може зустрічати перешкоди і непо-
розуміння. в оформленні дитини у дошкільний заклад — можуть
відмовити з мотивів, що дитина не така, як усі і їй потрібно більше
уваги. Так само можуть і не прийняти на навчання зі зоровими діть-
ми в загальноосвітню школу, де, мовляв, нема спеціалістів з інклю-
зивного навчання. Коли батьки дитини з особливими потребами не
змогли подолати такі перші бар’єри, вони втрачають віру у її май-
бутнє. А дитина може втратити віру в себе, замкнутись, відчувати
неприязнь до навколишнього світу, приреченість на самотність.

Про здобуття вищої освіти особою з особливими освітніми
потребами — це окрема гірка тема, бо практично важко конкурува-
ти людині з інвалідністю як під час вступної компанії зі здоровими
вступниками, так і під час навчання, оскільки вищі навчальні закла-
ди не завжди хочуть брати на себе додаткові обов’язки по створен-
ню необхідних умов для доступу до навчання даної категорії студен-
тів. Тому серед величезної кількості вищих навчальних закладів
дуже мало, фактично одиниці тих, які мають інтегровані групи.

Університет «Україна» — лідер серед вищих освітніх закладів, де
належну увагу надають інклюзивному навчанню. Звісно, це додат-
кові обов’язки, відповідальність, фінансово-матеріальні затрати,
нелегка щоденна праця всього колективу, але — вагомий і вкрай
потрібний для суспільства результат.

Суттєвість та доцільність інклюзивної освіти можна проаналізу-
вати у нашому Тернопільському коледжі, як структурному підрозділі
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Університету «Україна». Тут разом із здоровими навчаються на різ-
них формах навчання і спеціальностях особи з особливими освітні-
ми потребами. Слід відзначити, що серед них є обдаровані, напо-
легливі, успішні студенти, які стануть добрими спеціалістами
з обраних професій і мають перспективне майбутнє.

Страшно уявити, що чекало б їх у майбутньому, коли б не нада-
ти шанс на освіту.

Часто спілкуючись із студентами, які мають фізичні й медичні
проблеми та освоюють в інтегрованих групах спеціальність
«Право», захоплююся їх старанністю і здібностями. Вони нічим не
відстають від своїх здорових одногрупників, а часом ще й перевер-
шують їх: цікавіше та змістовніше пишуть контрольні, виступають
на семінарських, беруть активну участь у тренінгах, диспутах, куль-
турно-масових студентських заходах. 

Завдання викладачів — допомогти їм відкритися і проявити свої
здібності й таланти, а головне створити для цього сприятливе сере-
довище в студентському колективі. Треба зрозуміти кожного, знай-
ти підхід і розкрити його можливості, надихнути на нові ідеї, заці-
кавити не тільки до предметного вивчення дисципліни, а й до
розкриття особистості, підвищення самооцінки.

Не дивлячись на свої фізичні і медичні труднощі, студенти-
майбутні правники успішно засвоюють матеріал і, вселяють впев-
неність у те, що вони будуть не лише добрими фахівцями, а
й гуманними, чесними, справедливими захисниками гідності
людини, бо відчувають життєві проблеми зсередини, з власного
досвіду. А в нашому суспільстві, де так багато дипломованих юрис-
тів, так не вистачає чуйних, безкорисливих, співчутливих і справед-
ливих правників!

Наука «Юридична деонтологія» розглядає принципи чуйності,
співчуття, уміння спілкуватися з різними категоріями людей, розу-
міння їх проблем, дружнього ставлення, тактовності, юридичного
милосердя — як основні компоненти культури юриста. Отже, від
нас, викладачів, у повній мірі залежить рівень власне цієї культури.
Студенти спеціальності «Право» в інтегрованих групах, як здорові
так і особи з особливими потребами, перш за все, мають засвоїти
основні юридично-деонтологічні принципи: зрозуміти людину,
підтримати і допомогти.
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Анотація. У тезах доведено, що із загального числа людей з інвалідніс-
тю майже 80 % перебуває у працездатному віці та потребує створення
рівних можливостей для самореалізації, забезпечення належного соціаль-
ного захисту та інтеграції для повноцінного життя, здобуття освіти та
подальшого працевлаштування. Соціальна робота є одним із факторів, які
впливають на успішність моделювання соціального супроводу людей
з інвалідністю у процесі працевлаштування. Це є причиною того, чому
достатня компетентність, вміння застосовувати різні методи соціаль-
ної роботи, загальні компетенції, функції та етика соціального працівни-
ка можуть вплинути на успішність включення в соціальну діяльність
людей з інвалідністю під час працевлаштування в Україні та Литві.

Annotation. The thesis states that almost 80% of disabled people are of wor-
king age need to create equal opportunities for self-fulfillment, provision of ade-
quate social protection and integration for a full life, education and further
employment. Social work is one of the factors that influence the success of mode-
ling the social support of people with disabilities in the employment process. This
is the reason why sufficient competence, ability to apply different methods of soci-
al work, general competences, functions and ethics of a social worker can influ-
ence the successful inclusion of people with disabilities in social activities in
Ukraine and Lithuania.

В Україні у 2017 році нараховувалося понад 2 мільйони
800 тисяч осіб, які мають статус інваліда, з них 151 тисяча — діти.
Це — 6,1 відсотків від загальної кількості населення. і майже 80 від-
сотків людей з інвалідністю — це люди працездатного віку [5]. Але
більше 1 млн осіб або 70% із них — безробітні. Причиною ситуації,
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що склалась, є відсутність необхідної освіти у людей з інвалідністю
[7, 8, 9, 10, 11].

У 2017 році в Литві налічувалося 250 тисяч осіб з інвалідністю
(з них 14,8 тис. дітей), з яких 15% мають фізичні та / або психічні
розлади. Чисельність людей з інвалідністю у працездатному віці
сягає 169 тисяч, з яких зайнято 47,3 тисяч осіб (28 %).

Казлаускас Т. [2] акцентує увагу на тому, що працевлаштування
людей з інвалідністю є одним із найважливіших аспектів їх інтегра-
ції у суспільство. Впродовж останнього десятиліття соціальна полі-
тика в Литві стала більш узгодженою, змінився підхід до людини
з інвалідністю. 

Результати раніше проведених у Литві наукових досліджень
І. Baranauskien  та A. Valaikien показують, що лише невелика час-
тина людей з обмеженими можливостями бере участь у трудовій
діяльності, як правило — це люди з незначними обмеженнями
(вадами в розвитку) [1]. 

Таланчук П.М. наголошує, що серед осіб з інвалідністю є багато
молодих та працездатних, їм тільки треба допомогти отримати
хорошу професію, за якою вони можуть працювати — з цього отри-
мають користь і вони, і суспільство [6]. 

King А. відзначає це у звітах щодо інвалідності та обговорення
європейськими керівними установами можливості працевлашту-
вання людей з інвалідністю, де цей факт трактується як одна з най-
важливіших нагальних проблем, яку необхідно вирішувати, оскіль-
ки інвалідність негативно впливає на участь на ринку праці; особи
з інвалідністю є найбіднішою (з найменшою зарплатнею) та най-
менш освіченою частиною суспільства [3]. 

Обов’язком демократичної держави і суспільства є забезпечен-
ня людям з інвалідністю належного соціального захисту, допомоги,
супроводу та підтримки, соціальної інтеграції, створення рівних
можливостей для самореалізації, повноцінного життя, здобуття
вищої освіти і працевлаштування [10, 12].

Право на працю — це одне з основних прав людини, яке визна-
не міжнародними актами і чинним українським законодавством.
Воно поширюється на усіх осіб без виключення. Незважаючи на
групу інвалідності, така особа має право на працю [10, 12].

Результат діяльності соціальних працівників — підвищення жит-
тєвого рівня усіх людей незалежно від національності та віроспові-
дання. Кожна людина має право на належне повноцінне життя.
Важливо зазначити, що така професія як соціальна робота є необхід-
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ною для нашого суспільства у сучасний складний період роз будови
української держави, коли виникає багато проблем і люди потребу-
ють підтримки та допомоги, супроводу, іноді навіть і за хисту [12].

Під час працевлаштування людей з інвалідністю використову-
ються методи соціальної роботи, які ґрунтуються на сучасних нор-
мативно-правових підходах до надання соціальних послуг в Україні,
у тому числі — і соціального супроводу людей з інвалідністю [4].

Актуальність соціальної роботи з людьми з інвалідністю при
працевлаштуванні в соціальній сфері обумовлена наступними
обставинами:

– по-перше, зростанням у сучасних умовах ролі організацій
соціальної сфери у справі організації соціальної підтримки людей
з інвалідністю в процесі працевлаштування;

– по-друге, особливістю роботи соціального працівника як
людини, яка безпосередньо контактує з клієнтом, є в курсі його
проблем та намагається йому максимально допомогти; 

– по-третє, необхідністю виявлення та розпізнавання проблем
людей з інвалідністю під час працевлаштування і вживання най-
більш ефективних способів щодо їх усунення. 

В рамках магістерського дослідження проводилось напівстан-
дартизоване інтерв’ю серед людей з інвалідністю і фахівців соціаль-
ної роботи в Литві та Україні з метою проведення порівняльного
аналізу ситуації в наших державах.

У дослідженні нами було визначено вимоги до фахівців соціаль-
ної роботи в сучасних умовах в Україні і Литві, їхні обов’язки, взає-
модію з роботодавцями та іншими структурами, стандарти соціаль-
них послуг. 

Під час дослідження виявлено, що українське та литовське сус-
пільство, хоч із запізненням, поступово починає усвідомлювати
необхідність пристосовування до потреб осіб з інвалідністю, а не
навпаки. Професійним помічником в реалізації соціальної політи-
ки працевлаштування осіб з інвалідністю є соціальні працівники,
які досі недооцінені на державному рівні та суспільством. За сучас-
них умов важливим чинником розвитку соціальної держави є
сучасні механізми представлення послуг соціального супроводу
особам з інвалідністю кваліфікованими фахівцями соціальної
роботи з метою допомоги в отриманні роботи як конкурентного
члена ринку праці.

Вивчаючи рівень соціальної роботи і систему соціальних служб,
що діють сьогодні в Україні та забезпечують супровід осіб з інвалід-
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ністю при працевлаштуванні, доводиться, на жаль, констатувати,
що вони не мають можливості вирішити ряд важливих питань.
в сучасних умовах у зв’язку з економічною нестабільністю виріши-
ти питання працевлаштування осіб з інвалідністю дуже складно. Ці
люди мають справу з багатьма проблемами, а саме: побутовими,
матеріальними, економічними, психологічними та відсутністю без-
бар’єрної інфраструктури, транспорту, місця роботи людини з інва-
лідністю, які ставлять їхнє життя на рівень виживання. Вказані
проблеми виникають тому, що більшість осіб з інвалідністю зали-
шаються на самоті, мають труднощі через відсутність доступності
в навколишньому середовищі.
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Анотація. У статті висвітлено особливості підготовки соціального
працівника для роботи зі споживачами наркотиків. Проаналізовано тео-
ретичні напрацювання та практичний досвід роботи європейських дослід-
ників з означеною цілєвою групою. Визначено, що найефективнішим мето-
дом у роботі з наркозалежними (в контексті запобігання інвалідності) є
аутріч-робота, оскільки споживачі наркотиків це закриті групи, які
ведуть замкнутий спосіб життя. Охарактеризовано моделі аутріч-робо-
ти розроблені в США і Європі. Обґрунтовано доцільність оргаізації
навчальних матеріалів щодо вивчення представленихх моделей та вико-
ристання їх під час роботи з наркозалежними 

Annotation. The article highlights the features of training a social worker to
work with drug users, analyzes the theoretical developments and practical expe-
rience of working with this category of clients in European countries. It is deter-
mined that the most effective method in working with drug addicts is outreach
work, since drug users are closed groups that lead a closed lifestyle (in the con-
text of disability prevention). The author characterizes the models developed in
the USA and Europe, justifies the expediency of concentrating the presentation of
educational material on the study of these models and using them while working
with drug addicts.
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В середовищі наркозалежних ефективно застосувати такий
метод як аутріч робота. Адже ця група практично відділена від сус-
пільства і віддалена від соціального сервісу — від медичних, психо-
логічних, юридичних та інших послуг. Спільноти споживачів
наркотиків — це закриті групи. Вони знаходяться поза законом
і часто конфліктують із законом, вони піддаються дискримінації
і осуду, тому змушені вести замкнутий спосіб життя, що робить спо-
живачів наркотиків важкодоступною групою. Тому в умовах соці-
альної ізоляції спільноти споживачів наркотиків, аутріч-роботає
найбільш ефективним методом досягнення даної цільової групи та
її охоплення профілактичними програмами.

Програми аутрічроботи видозмінюються відповідно соціальної
політики держави щодо вирішення проблеми наркотичної залеж-
ності, економічних, суспільних умов. 

Проаналізувавши особливості вуличного консультування
в середовищі споживачів наркотиків ми переконалися, що реалії
роботи ставлять перед вуличним соціальним працівником (праців-
ником за охопленням, наставником, наставником-однолітком,
інструктором і т.д.) високі вимоги щодо його професіоналізму. Для
вибору підходу до цієї складної групи клієнтів та донесення необ-
хідної інформації cоціальний працівник повинен, по-перше, воло-
діти теоретичним базисом, мати свіжі регіональні статистичні дані
щодо ВІЛ/СНІДу та наркоманії. По-друге, мати знання основних
аспектів ВІЛ/СНІДу не тільки для здійснення консультативної
роботи, але й для проведення занять з профілактики ВІЛ/СНІДу
і наркозалежності у навчальних закладах, молодіжних клубах
і колективах засобами громадських лекторіїв і тренерської роботи.

Змістом соціальної реабілітації стає ліквідація патологічних
змін, що порушували нормальну життєдіяльність наркозалежних;
забезпечення умов для максимальної компенсації деформацій, які
виникли внаслідок психологічної кризи в наркозалежної особи (що
дасть змогу отримати гармонійний фізичний і соціальний розвиток
особистості); поновлення функціонування наркозалежного у фізіо-
логічному, психологічному, соціальному, педагогічному, юридично-
му аспектах (стабілізація фізіологічного стану, психоемоційної рів-
новаги, задоволеність соціальним статусом і становищем у групі
тощо). Зауважимо, що допомогу з реабілітації надають у центрах
соціальної реабілітації, спеціалізованих соціальних осередках,
і вона містить різноманітні методи, спрямовані на зміну способу
життя.
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Отже, зміст першої складової напряму соціально-педагогічної
роботи з наркозалежними зосереджений навколо останніх у реабі-
літаційному центрі, а також на створенні сприятливих умов для
повноцінної та позитивної самореалізації особистості. Переходячи
до змісту другого напряму соціально-педагогічної роботи з ресоціа-
лізації наркозалежних, зауважимо, що процес соціальнопедагогіч-
ної роботи з наркозалежними — довготривалий, потребує не тільки
зусиль суб’єктів у середовищі реабілітаційного центру, а й соціаль-
нопедагогічної діяльності поза межами центру.

Перспективою подальших досліджень у даному напрямі вва-
жаємо вивчення особливостей роботи соціальних працівників
з наркозалежними в Україні та розробка адаптованих до україн-
ських реалій нових моделей аутрічроботи
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Анотація. Ми розглядаємо особливості етичних підходів у соціальній
роботі з людьми похилого віку в контексті соціальної роботи. Завданням
нашого дослідження було проаналізувати деонтологічні основи соціальної
роботи з людьми похилого віку. Визначити особливості етики соціальної
роботи з людьми похилого віку в діяльності організацій соціальної сфери.
Охарактезувати особливості етичних підходів в соціальній роботі з людь-
ми похилого віку. Розробити варіанти інтерв’ю з фахівцями організацій
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соціальної сфери і людьми похилого віку і порівняти етичні підходи в соці-
альній роботі України і Литви. 

Annotation. We consider the features of ethical approaches in social work
with older people in the context of social work. The aim of our study was to ana-
lyze the deontological foundations of social work with older people. Identify the
features of ethics of social work with older people in the activities of social orga-
nizations. Describe the features of ethical approaches in social work with the
elderly. To develop interview options with specialists of social organizations and
the elderly and to compare ethical approaches in the social work of Ukraine and
Lithuania.

Cоціальна робота у Литовській Республіці є однією з нових про-
фесій, і до національного класифікатору професій була внесена
лише у 1995 році. Згідно з кваліфікаційними вимогами до соціаль-
ного працівника, він здійснює соціальну підтримку клієнтів соці-
альних служб різного віку та статусу, і серед них — люди похилого
віку з обмеженими можливостями та їхні сім’ї. 

Людям похилого віку надаються соціальні послуги за допомо-
гою створення умов якомога довше проживати вдома, в сім’ї, само-
стійно дбати про свій побут, і організації допомоги, узгодженої із
зайнятістю, наглядом за здоров’ям особи і засобами спеціальної
допомоги, що допомагає підтримувати соціальні зв’язки з роди-
ною, близькими людьми і суспільством.

Соціальні послуги фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету, бюджетів самоврядувань, засобів установ з надання соці-
альних послуг, структурних фондів Європейського Союзу, закор-
донних фондів, за рахунок спонсорської підтримки (пожертвувань),
плати особи (сім’ї) за соціальні послуги та за рахунок інших коштів.

Основними принципами роботи з людьми похилого віку є
пошана та інтерес до клієнта, акцент на необхідності і корисності
його досвіду і знань для інших людей. Важливо сприймати літню
людину не тільки як об’єкт, але і як суб’єкт соціальної роботи. Це
повинно допомогти знайти і розвинути її внутрішні резерви, спри-
яючи самореалізації, самопідтримці і самозахисту. Велику роль при
цьому відіграє професійна компетентність соціального працівника,
що включає знання геронтологічних, психологічних, вікових особ-
ливостей людей похилого віку, облік приналежності клієнта до тієї
або іншої соціальної групи. 

У пансіонатах для людей похилого віку та осіб з тяжкими вада-
ми разом із соціальними працівниками їхній догляд забезпечують
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помічники соціальних працівників (асистенти соціального праців-
ника). в Україні — це молодший медичний персонал.

Для проведення дослідження особливостей етичних підходів
у соціальній роботі з людьми похилого віку опрацьоване, перекла-
дене російською мовою і реалізоване авторське інтерв’ю для соці-
альних працівників та людей похилого віку. Інтервґю проводилось
із соціальними працівниками міста Щяуляй та людьми похилого
віку, які відвідують Центр соціальних послуг — Тілжес 63, Будинок
самостійного життя по вулиці Енергетіку 20, а також із місцевими
жителями. в дослідженні взяли участь 30 респондентів: 15 осіб
похилого віку та 15 фахівців організацій соціальної сфери міста
Щяуляй. Серед них: люди похилого віку чоловічої статі — 20 %,
жіночої статі — 80 %; вік: до 59 — 6,7%, 60–74 — 40,4%, 75–89 —
46,7%, 90 — і більше — 6,7%; сімейний стан: заміжня (одруже -
ний) — 13,3%, розлучена (розлучений) — 33,3%, вдова (вдівець) —
26,7%, одинока (одинокий) — 26,7%; мають дітей — 46,7% і вони їм
допомагають — 46,7%, не мають дітей — 53,3% і відповідно не
допомагають — 53,3%; мешкають в місті — 100%; мають освіту:
повну загальну середню — 26,7%, професійну-технічну -20%,
неповну вищу — 13,3%, повну вищу — 40%.

Соціальні працівники: жіночої статі — 100%; вік: до 25 років —
6,7%, 26–40 — 33,3%, 41–50 — 46,7%, 51і більше — 13,3%; сімейний
стан: заміжня (одружений) — 66,7%, розлучена (розлучений) — 13,3%,
вдова (вдівець) — 6,7%, партнерства -13,3%; мають дітей — 80%, не
мають дітей — 20%; мешкають: в місті — 73,3%, в сільській місцевос-
ті — 6,7%, в селищі міського типу — 20%; мають освіту повну загальну
середню — 26,7%, неповну вищу — 20%, повну вищу — 53,3%; стаж
в роботі: 3–5 років — 20%, 6–10 років — 33,3, інше — 6,7%.

При проведенні інтерв’ю нам вдалось встановити, що більшість
литовських респондентів вважають, що в основі професійної етики
партнерських відносин соціального працівника і клієнта — повага
прав особистості. Професійне ставлення соціального працівника
до клієнта визначається цінностями та етичними принципами.

Для нашого дослідження ми обрали професіограму соціального
працівника, що характеризується сукупністю таких компонентів,
як: гуманізм, справедливість, емпатія, доброзичливість, делікат-
ність, автентичність, відвертість, толерантність, конфіденційність,
об’єктивність, альтруїзм, повага. Аналіз отриманих результатів
показав, що литовські респонденти похилого віку на перше місце
виставляють такі компоненти (100%) як доброзичливість і відпові-
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дальність. На друге місце (93,3%) — делікатність і повагу, третє
(86,7%) — конфіденційність, і далі — (80%) — гуманізм, (73,3%) —
справедливість, відвертість і об’єктивність, (46,7%) — емпатія,
автентичність, (40%) — альтруїзм. 

Соціальні працівники висувають на перше місце такі компо-
ненти як: (100%) — доброзичливість, толерантність, відповідаль-
ність, конфіденційність і повага, на друге місце (93,3%) — справед-
ливість, делікатність, об’єктивність, третє (86,7%) — гуманізм, далі
іде (60%) — емпатія, (53,3%) — альтруїзм, (46,7%) — відвертість
і (40%) — автентичність. При цьому деякі результати респондентів
двох груп збігаються. На перше місце люди похилого віку і соціаль-
ні працівники виставляють такі компоненти, як відповідальність
і доброзичливість, а на друге — делікатність. 

Аналіз отриманих результатів під час дослідження текстової
інформації показав, що соціальні працівники і люди похилого віку
добавили такі критерії до визначення етичних підходів у соціальній
роботі з людьми похилого віку, як партнерство і оптимізм.
Домінантами осмислення громадянських і політичних прав людини
були і є гуманізм, справедливість, толерантність, відповідальність. 

Безумовно, список цінностей соціальної роботи невичерпний.
Це обумовлено не тільки багатогранністю професії, а й необхідніс-
тю виявити критерії, за якими можна було б їх класифікувати.
Проте перерахування не тільки не дозволяє назвати всі цінності, а
й створити стійке уявлення про сутність професії. Якщо вдатися до
класифікації, то можна виділити наступні види професійно-значу-
щих цінностей: гуманізм, делікатність, доброзичливість, об’єктив-
ність, емпатія, альтруїзм, повага, відвертість, конкретність, комуні-
кабельність, колективізм, партнерство, оптимізм.
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В статті проаналізовано та досліджено проблеми розвитку інклюзивної
освіти. Визначено поняття «інклюзія» та «інклюзивне навчання».
Проаналізовано переваги інклюзивної освіти як для дітей, так і для фахівців. 

The problems of development of inclusive education are analyzed and investi-
gated in the article. The concepts of «inclusion» and «inclusive learning» are defi-
ned. The benefits of inclusive education for children and professionals are analyzed.

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, насампе-
ред, з тим, що діти, які потребують корекційного навчання, постій-
но зростає. Інклюзія є однією з основних тенденцій розвитку зазна-
ченого типу освіти в Україні.

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичним підґрунтям наукового
дослідження стали наукові дослідники теорії та практики інклюзивної
освіти осіб із психофізичними порушеннями (В.І. Бон дар, Л. В. Будяк,
І.В. Дмитрієва, В.В. Засенко, А.А. Колупаєва, С.П. Миронова, Т.В. Сак,
В.М. Синьов, М.К. Ше ре мет та ін.); гуманістичної педагогіки про соці-
альну цінність особистості (Ш.О. Амонашвілі, А. Маслоу, К. Роджерс.
М.О. Супрун); теорiя діяльнісного підходу у вивченні особистості
(Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, М.І. Кондаков, С.Д. Максименко,
О.М. Леонтьєв, А.І. Наумов, С.Л. Рубінштейн, П.І. Третьяков).
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Мета — пояснення методологічних основ дослідження пробле-
ми інклюзивної освіти дітей, які потребують корекції психофізич-
ного розвитку.

Інклюзія — це процес реального включення осіб з особливими
потребами в активне суспільне життя.

Інклюзивне навчання — це комплексний процес, який забез -
печує рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими 
потребами. 

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися
в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких
в разі необхідності їм буде надаватися підтримка, щоб всі учні без
виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивна освіта дозволяє:
– Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти дитини.
– Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню

шкільну систему і суспільство.
– Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи

участь в житті громади та їхнього класу.
– Залучати батьків в процес навчання і життя школи.
– Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати мож-

ливість навчатися і поважати різні здібності інших.
– Створювати дружні стосунки з іншими дітьми
– Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різнома-

ніття та включення на більш широкому рівні.
Переваги інклюзивної освіти:
для дітей з особливими освітніми потребами:
– Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками

поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емо-
ційний розвиток дітей.

– Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими
освітніми потребами.

– Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається
функціонально.

– Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здіб-
ності та інтереси дітей.

– у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі
здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

для педагогів та фахівців:
– Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні

особливості учнів.
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– Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними мето-
диками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з ура-
хуванням їхньої індивідуальності.

– Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші
фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчать-
ся дивитися на життєві ситуації очима дітей [1,c.4-8].

Висновок: Отже, інклюзивна освіта — це навчання різних дітей
в одній групі, а не в спеціальній при загальноосвітніх закладах.
Основними цінностями інклюзивної освіти є: право кожної людини
на освіту; охоплення навчанням дітей із різним рівнем психофізич-
ного розвитку; допомога у процесі навчання кожному вихованцеві;
труднощі в навчанні в певних галузях чи в певний час; основна від-
повідальність навчально-виховного закладу, педагогів, батьків за
дітей та співпрацю у навчанні; постійний супровід педагогів.
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Анотація. Ми розглядаємо особливостісоціально-педагогічної роботи
з батьками в Україні та Литві, спрямованої на підвищення рівня їхньої
адаптації до життєвих умов, ускладнених інвалідністю дитини.
Акцентуємоувагу на важливості комплексного підходу удопомозі таким
сім’ям. Обґрунтовуємо роль соціальноїроботи у вирішенні проблем сімей,
щомаютьдітей з інвалідністю.В даний час батьки є повноцінними учасни-
ками освітнього процесу і разом з педагогом вибудовують індивідуальну
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освітню концепцію розвитку дитини, особливо в межах освітньої інклю-
зії.У зв’язку з цим особиста зацікавленість кожної сторони і розуміння
результативності своєї частини партнерства є важливими. 

Annotation.We consider the features of social and pedagogical work with
parents in Ukraine and Lithuania, which aimed at increasing their level of adap-
tation to living conditions, which complicated by a child’s disability. We focused
of a holistic approach in the process of helping this families. We justify the role of
social work in solving the problems of families with children with disabilities.
Currently, parentsare full participants in the educational process and together
with the teacher build upanindividualeducationalconcept of thechild’s develop-
ment, especially within educational inclusion. Therefore, each party’s personal
interest and understanding of the effectiveness of their part of the partnership are
important.

Процес формування батьківської компетентності у сім’ях, де
виховуються дітиз інвалідністю ускладнюється впливом різних
чинників. На нашу думку визначальну роль у процесі формування
батьківськоїкомпетентностіусім’ях, девиховуютьсядітиз інвалідніс-
тю може і повинен відігравати соціальний працівник. з метою
вивчення європейських практик такої взаємодії мипроводимо
порівняльний аналізреалійтаможливостейсоціальноїроботиуцій
сфері (на прикладі України та Литви).

Батьківська компетентністьце складне багатогранне соціально-
психологічне явище, на формування якої впливають: культурно-
історичні,соціально-економічні, етичні, психологічні та ін. чинни-
ки. Перш за все ми прагнемо до формування цієї компетентності
у сферах розуміння батьками особливостей розвитку, виховання,
необхідних форм навчання. 

Сучасні литовські батьки, що виховують дитину з інвалідністю
досить грамотні люди, в основному мають середню спеціальну або
вищу освіту, вільно занурюються в світ літератури та Інтернету для
отримання різноманітної інформації, стосовно розвитку,виховання
і освіти власної дитини. Проте, литовські фахівці (зокрема,
Католицького сімейного Центру Святої Матері Терези) відзнача-
ють істотне ослаблення виховного потенціалу сім’ї, роз’єднаність і
навіть певну байдужість дитячо-батьківських відносин, деформа-
цію впливу сім’ї. Тому допомога соціального працівника у процесі
формування батьківської компетентності неоціненна. Але соціаль-
ний працівник не може сформувати у батьків педагогічну компе-
тентність повною мірою, бо вони не мають фахової освіти. Він
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повинен — допомогти батькам усвідомити себе батьками, пізнати
свої сильні і слабкі сторони, навчитися ефективно співпрацювати
з власною дитиною[4].

Ми можемо лише умовно виділити найрозповсюдженіші проб -
леми сучасних українських сімей із дітьми з інвалідністю, тому що
у кожній сім’ї є власна життєва ситуація, відмінний набір ресурсів
для вирішення проблем, що виникають, і сім’ї можуть по-різному
сприймати ці проблеми[1. с. 155].

Головною метою соціальної роботи з сім’єю, де виховується
дитина з інвалідністю в Україні, є допомога родині у забезпеченні
оптимальних умов виховання і розвитку дитини, у створенні спри-
ятливого реабілітаційного середовища, у збереженні повноцінного
функціонування сім’ї як цілісної системи. в процесі реабілітації
дитини з інвалідністю, що здійснюється мультидисциплінарною
командою фахівців, соціальний працівник виконує важливі фун-
кції: комплексне вивчення сім’ї дитини; розкриття внутрішніх
ресурсів сім’ї та залучення зовнішніх ресурсів; інформування та
консультації членів родини з різних питань та допомога у налагод-
женні контактів з різними фахівцями; координація роботи самої
команди[2. с. 171].

Працюючи у цьому напрямі, фахівці Католицького денного
центру для дітей і сімей соціального ризику у м. Шяуляй (Литва),
пропонують батькамзгадати себе дітьми: як вони ходили у дитя-
чий садочок, гралися, вчилися, дружили, раділи, сумували. Метод
«занурення у світ дитинства» допомагає батькам краще пізнати
життя своєї дитини. Так, через різні форми взаємодії литовські
соціальні педагоги та працівники підтримують батьків, які вихо-
вують дітей з інвалідністю, у набутті виховної практики, в опану-
ванні методами і прийомами виховання, допомагають відчути
усвідомлене батьківство, виховувати дитину не інтуїтивно, а
з повним усвідомленням власної ролі в її становленні. В той же
час батьки допомагають фахівцям краще пізнати особливості
дітей та разом вибудувати індивідуальну концепцію розвитку кож-
ної дитини [4. с. 160].

Актуальним залишається необхідність створення різноманітних
організацій для дітей з інвалідністю та їх рідних, боротьба з суспіль-
ними стереотипами, донесення інтересів сімей, які виховують дітей
з інвалідністю до представників влади, стимулювання допомоги
таким сім’ям тощо. 
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У період різких переломів у суспільстві часто порушується єдність
буття та свідомості, виникає невідповідність взаємодії суб’єктів і соці-
альних інститутів, неадекватність соціальної політики і моралі.
Розмитість норм, ослаблення соціальної регуляції спотворює духовні та
культурні підвалини для такої поведінки. Відбувається розрив між праг-
ненням до швидкого зростання матеріального добробуту і відсутністю
важелів саморегуляції, заснованих на високій культурі та духовності.

In times of sharp changes in society often the unity of being and conscious-
ness is broken, it arises lack of interaction between subjects and social instituti-
ons, inadequacy of social policy and morality. Blurred norms, weakening social
regulation distorts spiritual and cultural foundations for such behavior. There is
a gap between the desire for rapid growth of material well-being and the lack of
levers of self-regulation based on high culture and spirituality.

У сучасному суспільстві відбуваються бурхливі зміни, які неод-
мінно впливають на соціалізацію дітей та підлітків. Особливість
нинішньої ситуації, в якій відбувається становлення підростаючої
особистості, полягає у тому, що цей процес відбувається в умовах
розширення соціальної самостійності, вибору та ініціативи підрос-
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таючого покоління. Він супроводжується переоцінкою цінностей,
критичним осмисленням досвіду попередніх поколінь, новими
уявленнями про власне майбутнє та майбутнє всього суспільства.

Інтерес до феномена соціалізації особистості значно зростає
в умовах збільшення кількості груп неповнолітніх із девіантною
поведінкою, що є результатом впливу різноманітних дефектів
соціалізації [1].

Нестабільність суспільства й інтенсивні соціальні перетворення
зумовили негативні тенденції, які провокують девіантну поведінку,
деградацію й саморуйнування особистості. Нездоровий спосіб
життя, розмивання ціннісних орієнтацій є тим фундаментом, на
якому продовжують поширюватися тютюнопаління, алкоголізм,
наркоманія, токсикоманія. Це зумовлює спустошення й руйнуван-
ня духовного світу людини.

В умовах сьогодення, комплексний підхід до формування здо-
рового способу життя дітей та підлітків, особливо з вадами психо-
фізичного розвитку, за даними багатьох науковців є одним із пріо-
ритетних завдань не тільки медицини, а й перш за все корекційної
педагогіки. Саме системоутворюючий та перманентний підхід до
здоров’я розумово відсталих учнів, пошук нових шляхів у реалізації
оздоровчих освітньо — просвітницьких програм може стати детер-
мінуючим чинником безпеки життєдіяльності означеної категорії
учнів та позитивно вплинути на їх подальшу адекватну інтеграцію
у суспільство.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що
внаслідок особливостей психічного та інтелектуального розвитку
розумово відсталі діти досить швидко потрапляють під негативний
вплив «вуличних друзів»; вони схильні до дезадаптаційної поведін-
ки, шкідливих звичок, вживання наркотичних речовин.

Як зазначає І.Піскунова, спостереження упродовж кількох
років за розумово відсталими дітьми, спілкування з їхніми батька-
ми викликає занепокоєння, що саме ці діти мають велику вірогід-
ність потрапити до групи наркогенного ризику. Причому це трап-
ляється не через їхню психічну неповноцінність, а в результаті
неврахування цих особливостей у вихованні [2].

Розумова відсталість, будучи одним із психо-біологічних чин-
ників девіантності, нерідко стає породженням негативних соціаль-
но-правових чинників, зокрема, алкоголізму, наркотизації тощо.
Отже, основою профілактики девіантності, та виховання здорового
способу життя розумово відсталих дітей та підлітків, є перш за все
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вирішення проблеми їх соціальної адаптації, підготовки до корис-
ної професійної діяльності, а також створення умов для засвоєння
необхідних норм моралі та права, що дозволяють самостійно здійс-
нювати відповідну, адекватну вимогам сьогодення та психофізич-
ним можливостям такої категорії неповнолітніх, соціально-побуто-
ву орієнтацію у нескладних життєвих ситуаціях.
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Сьогодні активно приймаються рішення та створюються умови для
подолання гендерної нерівності. Підлітки з інвалідністю стикаються
з перешкодами на шляху до досягнення повноцінної рівності, а також
зазнають множинної дискримінації за ознаками ґендеру та інвалідності,
що збільшує їх уразливість. Часто такі особи не мають доступу до медич-
них послуг, зазнають насильства та ґендерно упередженого розподілу
ресурсів, дискримінації. 

Today, decisions are being actively made and conditions for overcoming gen-
der inequality are being created. Adolescents with disabilities face obstacles to
achieving full equality and are subject to multiple gender discrimination and disa-
bility, which increases their vulnerability. Often, such persons do not have access to
medical services, are subjected to violence and gender bias, and discrimination.

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок та про права людей з інвалідністю, ратифіковані Україною
відповідно у 1981 та 2010 роках, розглядають проблему інтерсекціо-
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нальності ґендеру й інвалідності [2] та закликали уряд України
вжити «конкретних заходів з ліквідації таких множинних форм дис-
кримінації щодо жінок та їх сукупного негативного впливу», та
забезпечити, щоб жінки та дівчата з інвалідністю мали рівні права
та можливості в усіх сферах життя [1]. Державам-учасницям може
бути необхідно вжити конкретних тимчасових спеціальних заходів
для подолання множинних форм дискримінації щодо жінок та їх
сукупний негативний вплив.

Особливості гендерної рівності підлітків з інвалідністю поляга-
ють в наступному:

1) Досягнення гендерної рівності означає захищати права люди-
ни, підтримувати демократію та забезпечувати принцип верховен-
ства права, незалежно від раси, національності, стану здоров’я.

2) Гендерна рівність передбачає рівні права, однакову значущість,
можливості, обов’язки та участь у всіх сферах суспільного й особис-
того життя; рівний доступ до ресурсів та розподіл цих ресурсів. 

3) Гендерна рівність підтверджується залучення підлітків з інвалідніс-
тю до участі в економічній, політичній, соціальній сферах суспільства. 

4) Підтримка гендерної рівності повинна закріплюватися в нор-
мативно-правових документах регіонального, місцевого та всеук-
раїнського значення.

Таким чином, гендерна рівність лежить в основі формування
гендерної культури особистості, яка є важливим чинником у тво-
ренні гендерного середовища та гендерного клімату співжиття
в системі організації й управління на різних рівнях. Гендерна куль-
тура самовираження й самоутвердження є важливим підґрунтям
у формуванні й реалізації гендерної політики щодо гендерної рів-
ності підлітків з інвалідністю, яка є важливим складником у систе-
мі всіх політичних перетворень.
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Анотація. Стабільний економічний розвиток країни неможливий без
формування соціально забезпеченого суспільства. Поєднання проблем роз-
витку ринкових відносин з посиленням уваги до соціальних питань ство-
рює необхідні передумови для економічного оздоровлення, стабільного ста-
новища людини впродовж усієї трудової діяльності й після її завершення.
Зрештою, економічне зростання і підвищення народного добробуту —
взаємопов’язані процеси.

Annotation. Stable economic development of the country is impossible witho-
ut the formation of a socially secure society. Combining the problems of develo-
ping market relations with increasing attention to social issues creates the neces-
sary prerequisites for economic recovery, stable position of the person throughout
the work and after its completion. After all, economic growth and the increase in
people’s well-being are interconnected processes.

Проблеми рухають світ, історію, думки людей. Передовсім про -
блеми соціальні — незадоволення рівнем життя, низькою зарплат -
нею чи відсутністю засобів до існування через безробіття, поганим
житлом, недостатнім чи надто дорогим медичним обслуговуван-
ням, неякісною освітою, незахищеністю в старості тощо. 

Всі ці соціальні проблеми вважаються такими, що порушують
норми та цінності суспільства. Насправді ж, істина перебуває посе-
редині — звинуваченнями особи й звинуваченнями системи [1].
і хоча, Україна вже визнана країною з ринковою економікою,
нажаль в питаннях соціального захисту населення ми ще відстаємо
від розвинутих країн світу.

Суспільство та його правова система не зав жди демонструють
готовність до скорішого запровадження та ефективного регулюван-
ня нових процесів, у тому числі в галузі соціального захисту насе-
лення. 

Тому нова економічна політика держави має передбачати мак-
симальну мобілізацію всіх ресурсів країни, сприяння роз витку гос-
подарської ініціативи і самодіяльності населення, насамперед
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у формі малого та середнього бізнесу, посилення соціальної орієнта-
ції в розвитку підприємств, регіонів і еко номіки країни загалом [3].

У державних документах подолання бідності в Україні голов-
ною її передумовою визначається зростання вироб ництва.

Актуальною залишається проблема економічної підтрим ки
ефективно працюючого національного товаровиробника як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, її розв’я зання лежить
у площині оптимізації податкового наванта ження, усунення мож-
ливостей для недобросовісної конку ренції з боку зарубіжних
виробників, розширення підтрим ки експортної діяльності в межах
міжнародного правового поля, використання потенціалу міжна-
родної організаційно-економічної інтеграції.

Водночас із реформуванням системи оплати праці, кон цепція
якого затверджена Президентом України, необхідно добиватися
зниження економічної нерівності шляхом запро вадження гнучкої
податкової політики, раціональних соці альних трансферів, стиму-
лювання малого і середнього бізнесу, захисту прав малих акціонерів. 

Першочерговою проблемою у контексті соціального за хисту
населення є проведення повномасштабної реформи пенсійної сис-
теми. Важливою проблемою у контексті соціального захисту на -
селення є розвиток гуманітарної сфери, зокрема освіти, науки, охо-
рони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, відпо чинку
і туризму. Забезпечення соціальної злагоди в країні безпосередньо
пов’язано з вирішенням державою найгостріших проблем суспіль-
ства — зайнятості населення й підвищення рівня його життя [2].

Серйозною соціально-економічною проблемою, від ви рішення
якої залежить стан соціального захисту населен ня, є рівень безро-
біття, який наближається до критичної межі і загрожує несприят-
ливими соціальними наслідками. Дуже го строю є проблема прихо-
ваного безробіття, показники яко го мають критичні рівні
і загрожують економічній безпеці держави.

Вивільнення значної кількості робітників і службовців за -
гострює дві проблеми: фінансове забезпечен ня та своєчасне здійс-
нення професійної перепідготов ки незайнятого населення.

Для реалізації стратегії зростання необхідно забезпечу вати
модернізацію галузей економіки та розробка і запровадження єди-
них мінімальних соціальних стандартів соціального захисту насе-
лення незалежно від еко номічних можливостей регіонів.

Найбільш важливою проблемою соціального захисту сім’ї,
жінок, дітей і молоді є законодавче забезпечення створення спри-
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ятливих умов для розвитку сім’ї, ефектив ного виконання нею реп-
родуктивної, виховної, економіч ної, соціальної функцій, дотри-
мання на практиці консти туційного принципу рівності прав жінки
і чоловіка, здійснення цілеспрямованої політики щодо працевлаш -
тування молоді, профілактики дитячої та молодіжної зло чинності,
наркоманії, алкоголізму, дитячої безпритуль ності тощо [1].

Тому важливою проблемою соціального захисту насе лення є
гармонізація управління всією соціально-еконо мічною сферою,
тобто забезпечення адекватності та збалан сованості роботи всіх її
структурних елементів на основі використання системних методів
формування та реалізації політики в галузі економіки. Головним
інструментом вирі шення цієї проблеми може стати ринкова само-
організація з державним регулюванням. Отже, сьогодні якість
управ ління визначає якість життя.
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Чуйко Олена Василівна,
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На сьогодні існує певна невизначеність щодо засадничих аспектів про-
фесії соціального педагога. Невизначеність пов’язана із переходом соціаль-
ної педагогіки до галузі знань соціальна робота, що змінює предмет діяль-
ності і професійне поле соціального педагога. Пропонується розглядати
основним предметом діяльності у соціальному контексті сьогодення —
психічне здоров’я. 

Today, there is some uncertainty about the fundamental aspects of the pro-
fession of social educator. Uncertainty is related to the transition of social peda-
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gogy to the field of knowledge, social work, which changes the subject and acti-
vity of the social teacher. It is suggested to consider the main subject of activity in
the social context of today — mental health.

Професія соціального педагога в Україні переживає складний,
почасти драматичний шлях трансформації в останні три роки. Ще
у 2013 році фундатор української соціальної педагогіки О.В. Без -
палько у своїй статті «Соціальна педагогіка в Україні: етапи станов-
лення і розвитку» визначила три послідовні етапи її становлення:
перший — емпіричний (1960 -ті р. – 1991р.р.); другий — теоретико-
нормативний (1991–2006 р.р.); третій — науково-методологічний
(з 2006 р по теперішній час). Саме на третьому етапі, зазначала
вона, «відбулось розмежування соціальної роботи і соціальної педа-
гогіки як окремих галузей наукового знання і соціальної практики».
Практично усталеним стало визначення соціальної педагогіки, як
галузі педагогічного знання, яка «вивчає особливості соціального
виховання, виховні можливості соціального середовища і умови
соціалізації особистості, розглядає закономірності взаємодії і взає-
мозв’язків особистості у мікро- і макросоціумі» [1]. 

Третій етап, який визначила вчена, дійсно є незавершеним,
оскільки його науково-методологічне обґрунтування триває
й понині, і особливої гостроти набрав цей процес у 2016 р., коли
відбулось законодавче перепідпорядкування соціальної педагогі-
ки із галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» новоствореній галузі
знань 23 «Соціальна робота». 

У широкому контексті змінилось професійне поле соціального
педагога, який змушений був «перейти» із поля «педагогічного» (в
якому знаходяться вчителі, педагоги, педагоги — організатори, класні
керівники та ін.), в поле соціально-психологічне, серед яких — психо-
логи, практичні психологи, соціальні працівники (яких часто відносять
до кластеру професій «допомагаючих», «сервісних», «підтримуючих»
тощо), в якому соціально-педагогічна інтеракція (в широкому розумін-
ні слова) орієнтована на надання послуги клієнту, який відчуває пев-
ний брак спроможності у соціальному чи психологічному благополуч-
чі. Відтак, соціальна педагогіка, поряд із іншими соціономічними
професіями, орієнтована на забезпечення психічного здоров’я людини,
важливими складовими якого (за визначенням ВООЗ, 1998), є: 

– позитивне сприйняття власного психічного благополуччя;
– відчуття власної гідності, впевненість в цінності своєї особис-
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– здатність підтримувати гармонійні взаємовідносини з внут-
рішнім світом думок та почуттів, справлятися з життєвими пробле-
мами та свідомо йти на ризик;

– здатність встановлювати, розвивати та підтримувати взаємно
задовольняючі міжособистісні відносини;

– здатність психіки до самозцілення (спонтанного відновлення
нормального стану) після перенесеного шоку або стресу.

Виходячи із цього, психічне здоров’я варто розглядати у якос-
ті процесу і результату в контексті практики надання професійної
допомоги з боку соціального педагога, яке потребує відповідного
інвестування у його збереження чи відновлення, й чітких крите-
ріїв вимірювання ефективності його функціонування. 

Водночас, такий підхід дозволяє говорити й про те, що психіч-
не здоров’я, — це інтегративне поєднання двох площин реальнос-
тей буття людини — психологічної реальності (з її особливостями
функціонування психіки людини, моральними настановами, цін-
нісними орієнтирами, переконаннями, сформованою «Я-концеп-
цією особистості, самооцінкою тощо), та реальності соціальної (із
її системою соціальних відносин, стосунків, соціальним досвідом,
сформованими копінгами особистості, тощо). 

Цей підхід апелює до відомого соціоекологічного підходу Урі
Бронфенбреннера (1979) [2], в якому робиться наголос на рівнях
впливу соціального середовища на розвиток дитини (мікро, мезо
і макросередовища), зокрема й зазначається, що діти можуть роз-
глядатися як продукти, так і творці середовища, ситуації в їхньо-
му житті можуть як нав’язуватися дитині, так само ставати резуль-
татом активності самої дитини. Тому, фіксація двох площин
у трактуванні психічного здоров’я індивіда — психологічної
і соціальної у нашому контексті, видається визначальною, оскіль-
ки дозволяє припустити, що їх синергійне поєднання здатне
забезпечити повноцінне соціальне функціонування людини, що
визнається сьогодні найважливішою соціальною цінністю сучас-
ного світу. 

З огляду на це, вбачається, що соціальна педагогіка має орієн-
туватися на забезпечення повноцінного соціального функціону-
вання індивіда (площина соціальної реальності), а предметом його
професійного інтересу та діяльності мають стати ті умови, які цю
здатність уможливлюють. 
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В статті розкрито поняття «насильство». Та таке явище як
«насильство в сім’ї». Види насильства в сім’ї де є дитина з інвалідністю. 

The article describes the concept of «violence». Yes, such as «domestic vio-
lence». Types of violence in a family with a child with a disability.

Проблема насильства у сім’ї в сучасному суспільстві є дуже
актуальна, і не дивлячи на те що ця проблема стала об’єктом інтер-
есу соціальних та психологічних наук, є вже дуже багато дослід-
жень. Більшість із цих досліджень виконані західними спеціаліста-
ми, так як в результаті ряду історичних причин проблема
насильства над особистістю в Україні тільки починає вивчатися.

Отже, насильство — це примус або дія, яку здійснює індивід чи
група для досягнення поставлених цілей і яке пов’язано з прямим
заподіянням фізичного, психічного або морального збитку іншій
особі чи з погрозою такого заподіяння [1, с. 286].

Жахливим явищем в нашому суспільстві є жорстокість, прояв-
лена щодо дітей. Сьогодні варто зауважити про невідповідне став-
лення батьків до дітей. Їх шарпають, на них сваряться, їх б’ють та
фізично карають ні за що [2, с. 172].

Діти, виховуються в атмосфері наказів і заборон. Найпоши ре ні -
ші методи виховання у родинах — фізичне, моральне, психологічне
насильство. Особливо жахливо коли насильство в сім`ї відбуваєть-
ся над дитиною у котрої є інвалідність. Батьки відчувають беззахис-
ність цієї дитини і вважають що можуть карати її просто так.
Звичайно психологічний стан сім`ї котра виховує дитину з інвалід-
ністю є напружений, адже виховання дитини інваліда потребує
особливих вимог. 
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Сьогодні більшість фахівців в області надання допомоги дітям,
що пережили насильство, відзначають механізм травматизації
і психологічні наслідки при усіх формах насильства носять подіб-
ний характер. у той же час існує й точка зору, відповідно до якої
психологічні наслідки різних форм насильства мають істотні роз-
ходження. Батькам, не хочеться вірити, що діти можуть страждати
від їх рук та вважають що це зовсім не злочин.

Діти, що пережили насильство в родині, минулі через це
в дитинстві, можуть випробувати серйозні психологічні затруднен-
ня і потребують професійної допомоги. [3, с. 115]

Істотним у попередженні жорсткого ставлення до дітей у роди-
ні є усунення причин, що до нього призводять. Тому потрібно
фахівцям більше уваги приділити профілактиці цього явища, засто-
совувати різні форми та методи соціальної роботи з такими
сім’ями.
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Анотація. Впровадження інноваційних підходів до професійного роз-
витку викладача під час навчального процесу. Інвалідність не повинна
становити перешкоди для досягнення мети в освітянському просторі.
Толерантне відношення до студента з інвалідністю протягом всього
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навчального процесу. Періодична робота з психологом, куратором групи,
батьками або особою, яка супроводжує студента з інвалідністю.
Сучасний викладач вищої школи має реалізуватись за рахунок становлен-
ня професійних компетентностей для всіх учасників навчального процесу.

Summary. Implementation of innovative approaches to teacher professional
development during the educational process. Disability should not be an obstacle
to achieving the goal in the educational space. Tolerant attitude towards a student
with a disability throughout the educational process. Periodic work with a psycho-
logist, group supervisor, parent or person accompanying a student with a disabili-
ty. The modern teacher of higher education should be realized through the deve-
lopment of professional competences for all participants of the educational process.

Сучасне реформування вищої освіти — передбачає від виклада-
ча набуття нових знань, умінь та навичок, які формуються у сталі
професійні компетентності. Враховуючи доступність освітніх
послуг, кожна людина, а особливо інваліди, вимагають впровад-
ження інноваційних підходів до професійного розвитку викладача
під час навчального процесу.

Інвалідність не повинна становити перешкоди для досягнення
мети в освітянському просторі; розвиток технологій навчання, має
можливість, будь-якій людині, набути повну вищу освіту. 

Професійні компетентності викладача, який працює в умовах
інклюзивної освіти, передбачає реалізацію таких підходів щодо
інвалідів:

Толерантне відношення до студента з інвалідністю протягом
всього навчального процесу: від лекції до самостійної роботи поза
межами навчального закладу.

Розробка навчальних планів та робочих програм у залежності
від інвалідності студента.

Періодична робота з психологом, куратором групи, батьками
або особою, яка супроводжує студента з інвалідністю. 

Проведення підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації для всіх учасників навчального процесу, а саме викладачів,
які працюють зі студентами інвалідами.

Контроль знань, умінь та навичок студентів з інвалідністю
в умовах доступності до комп’ютерної техніки, бібліотеки тощо.

Забезпечення наочності та вільного доступу до електронних
ресурсів для поглибленого вивчення навчального матеріалу.

Отже, сучасний викладач вищої школи має реалізуватись за ра ху -
нок становлення професійних компетентностей для всіх учасників
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навчального процесу, а особливу увагу, слід приділяти академічним
групам, де навчаються студенти з інвалідністю. Викладач вищої
школи — це професіонал, який володіє не тільки знаннями
з навчальної дисципліни, а має високі моральні цінності (духовність,
повагу).

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ

Яневич Сергій Анатолійович,
студент 2 курсу магістратури спеціальності «Соціальна робота»

Житомирського економіко-гуманітарного інституту 
Університету «Україна»

В статті розкрито поняття «соціальна адаптація». Особливості
соціальної адаптації людей похилого віку з інвалідністю до будинку-інтер-
нат. Виділено стадії адаптації. Критерії ефективності соціальної адап-
тації.

The article describes the concept of «social adaptation». Features of social
adaptation of elderly people with disabilities to boarding school. Adaptation sta-
ges are highlighted. Criteria for the effectiveness of social adaptation.

Проблеми соціальної адаптації людей похилого віку в Україні
залишається актуальним питанням на сьогоднішній день.
Особливо актуальним є адаптація людей похилого віку, котрі мають
інвалідність, адже їх адаптація є набагато складнішим процесом.
Людина похилого віку схильна до негативних емоцій. Оскільки змі-
нюється її соціальний статус, знижується їх соціальна активність,
змінюється мікросередовище в котрому вона досить довгий час
знаходилася. 

Соціальна адаптація — соціально-психологічний процес, кот-
рий при сприятливому перебігу призводить особистість до успіш-
ної адаптації. Коли людина похилого віку потрапляє до будинку-
інтернату вона відчуває самотність, почуття покинутості, їй
потрібно досить багато часу для пристосування до нових умов про-
живання. [1, с.159 ]

Як зазначають науковці, що для людей похилого віку пристосу-
вання в будинку-інтернаті є надскладним процесом та для них най-
важчі перші шість місяців. Виділяють такі стадії адаптації:
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– Початкова;
– Стадія терпимості;
– Акомодація;
– Асиміляція;
Соціальна адаптація людей похилого віку та людей похилого

віку з інвалідністю має багато відмінностей і в такому випадку адап-
тація набуває нового ракурсу. Індивід знаходиться в закритиму при-
міщенні, що не дає можливості переміщатися за територію будин-
ку-інтернату, що для них є однією з важливих проблем та
спілкування тільки з тією групую людей з котрими вони прожива-
ють. Звичайно велику роль відіграє стан здоров’я людини похилого
віку. [2, с. 217 ]

В будинках-інтернатах спостерігається: обмеженість життєвого
простору; незадоволеність побутовим комфортом; психологічна
несумісність людей котрі проживають в одному будинку- інтернаті;
залежність від оточуючих та незадоволеність ставленням персоналу
до людей похилого віку. 

Робота спеціалістів з людьми похилого віку є не легкою, адже
сам процес адаптації відрізняться від загальноприйнятого процесу.

Науковці також виділяють критерії ефективності соціальної
адаптації і поділяють їх на п’ять критеріїв: 

Критерій результативності (коли люди похилого віку з інвалід-
ністю мають високий рівень зацікавленості);

Критерій оптимальності (коли людина похилого віку під час
перебування в будинку-інтернаті має найменші втрати в психоло-
гічному, фізичному, розумовому і т.п. станах);

Критерій мотиваційної значущості (коли люди похилого віку
стають активними в своїй життєдіяльності);

Критерій керованості (характеризується схильністю клієнтів до
різних видів соціальної роботи);

Критерій системності (системне використання кожного
з напрямків соціальної роботи) [3, с. 43].

Для роботи з людьми похилого віку, котрі мають інвалідність
соціальний працівник повинен взаємодіяти з іншими фахівцями. 

Отже, соціальна адаптація людей похилого віку з інвалідністю
до будинку-інтернату є важким та складним процесом. Потрібно
розробляти та впроваджувати нові форми соціальної адаптації
таких людей для кращої їх життєдіяльності. 
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Підлітки, які мають інвалідність часто знаходяться в небезпечній
соціально-психологічній ситуації; відчувають себе дискомфортно та
виключеними із суспільства. Для «підняття» свого іміджу чи отримання
нових відчуттів, підлітки починають вживати наркотичні речовини.
з одного боку вони відчувають облегшення, а з іншого — неповоротний
процес до залежності. 

Adolescents with disabilities are often in a dangerous socio-psychological
situation; they feel uncomfortable and excluded from society. To «lift» their image
or get new feelings, teenagers start using drugs. On the one hand, they are relie-
ved, and on the other, they are an irreversible process for addiction.

Наркоманія (від грецького — заціплення, сон, пристрасть,
нестримний потяг) — хронічна прогредієнтна (повільно прогре-
суюча) хвороба, що виникає як наслідок систематичного, в нарос-
таючій кількості вживання речовин, що відносяться до затвердже-
ного на офіційному рівні списку наркотиків. Проявами наркоманії
є психічна та фізична залежність від цих речовин, а також розвиток
абстинентного синдрому.

В.Г. Грибан зазначає, що причини наркоманії умовно можна
поділити на соціальні, соціально-психологічні та психологічні.
Вони пов’язані з умовами життя, цінностями суспільства, можли-
вістю самореалізащї, упевненістю в собі та своєму майбутньому. 
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Існують такі причини початку зловживання наркотиками: 
1. Соціальна домовленість. Якщо вживання певного наркотику

прийнято в групі, до якої людина належить або себе відносить, вона
вважає за необхідне його вживати, щоб довести свою приналеж-
ність до цієї групи, «за компанію». 

2. Задоволення. Одна з головних причин, чому люди вживають
наркотики,  це супутні та приємні відчуття, від гарного самопо-
чуття й релаксації до містичної ейфорії. 

3. Доступність. Нелегальне та легальне споживання наркотиків
найбільш високе там, де вони доступні, наприклад, у великих міс-
тах, серед торговців цим зіллям. 

4. Цікавість стосовно наркотиків. 
5. Ворожість. Застосування наркотиків може бути виявом опо-

зиції цінностям суспільства, незалежності від держави, батьків.
Коли людина відкидає суспільство або саму себе, свої надії, тоді
виникає почуття безглуздості життя, ізоляції, з’являється схиль-
ність до наркоманії. 

6. Багатство та бездіяльність призводять до нудьги та втрати
інтересу до життя. Виходом і стимуляцією в цьому разі можуть зда-
тися наркотики, які несуть нові відчуття. 

7. Відхід від стресу. Більшості людей удається впоратися з най-
більш стресовими ситуаціями їхнього життя, але деякі намагаються
знайти розраду у вживанні наркотиків, щоб заспокоїтися та вгаму-
вати біль, від боязні самотності [1, с. 123].

О.О. Сердюк та Г.О. Марковська акцентують свою увагу на те,
що наркоманія не лише руйнує здоров’я, веде до морального спус-
тошення і розбещеності, а й є підґрунтям багатьох злочинів [3,
с. 63]. Для запобігання таких неминучих наслідків, необхідно звер-
нути увагу на профілактику наркотичної залежності серед підлітків
з інвалідністю. 

В.В. Бурлака розглядаючи заходи профілактики наркозалежних
підлітків, наводить приклади різних програм, які використовуються
за кордоном. Одна з них — тренінг життєвих навичок, що дуже широ-
ко використовується в США. Цей тренінг спрямований на вивчення
широкого спектру факторів ризику й захисних факторів і реалізуєть-
ся шляхом навчання комбінації загальних особистісних і соціальних
умінь, здатності опиратися вживанню наркотиків [2, с. 39].

З метою профілактики наркозалежності та попередження неза-
конного вживання наркотиків необхідно сприяти пропагуванню
серед підлітків (в тому числі і підлітків з інвалідністю), гармонійного
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та повноцінного способу життя, та створенню умов для його реалі-
зації, формуванню неприйняття підлітками вживання психоактив-
них речовин; запроваджувати у середніх та вищих закладах освіти
спеціальні навчальні програми (уроки, лекції, курси) для якомога
ширшого інформування підлітків про наслідки немедичного вжи-
вання наркотичних засобів і психотропних речовин для життя і здо-
ров’я, а також щодо невирішеності проблем вживанням наркотич-
них речовин.
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СЕКЦІЯ 2

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ
ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО
СТАНОВЛЕННЯ ТА САМОРЕАЛІ -
ЗАЦІЇ МОЛОДІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ В УЯВЛЕННЯХ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРО ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ

З ФІЗИЧНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ`Я 

Бацман Ольга Сергіївна,
доцент кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Olgapisnya2203@gmail.com

Мякушко Надія Семенівна,
директор, к. п. н., доцент кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Анотація. Авторами проведене соціологічне дослідження щодо сте-
реотипів осіб з інвалідністю. Виявлені стереотипи в уявленнях майбутніх
соціальних працівників про жінок та чоловіків з фізичними обмеженнями
здоров`я.

Annotation. The authors conducted a sociological study on stereotypes of
persons with disabilities. Stereotypes in perceptions of future social workers about
women and men with physical disabilities have been identified.

Авторами було проведено опитування здобувачів вищої освіти
спеціальності «Соціальна робота» Полтавського інституту економіки
і права Університету «Україна», оскільки майбутні соціальні праців-
ники більш за інших здобувачів вищої освіти обізнані в проблемах
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осіб з фізичними обмеженнями здоров’я, а також в питаннях соці-
альних відносин в суспільстві. Вибірка склала 85 осіб.

Дослідження дало досить широкий спектр відповідей на задані
запитання. Дані асоціації достатньо добре висвітлили існуючі в сус-
пільстві стереотипи.

Більшість бачать в особах с інвалідністю обох статей перш за все
слабкість, хворобливість, безпорадність, потребу в допомозі, а най-
більш характерне — це почуття жалю. Порівнявши відповіді різних
груп, можна помітити, що студенти перших курсів, які лише поча-
ли вивчати соціальні науки, в першу чергу акцентували увагу на
загальних стереотипах, таких як біль, безпорадність, безробіття,
хвороба, відчай, страх, комплекси і навіть на таке грубе слово, як
«каліка». Студенти старших курсів дивились глибше на цю пробле-
му, відштовхуючись знову ж таки від загальноприйнятих стереоти-
пів. Наприклад, важко знайти друзів, дружину (якщо це чоловік-
інвалід), неможливість забезпечити сім’ю, нездатність виховувати
дітей, рідко реалізує себе; жінка-інвалід — менше шансів стати
матір’ю, важкість у спілкуванні, неспроможність вести інтимний
спосіб життя, безнадійність тощо.

У результатах дослідження зустрічались такі випадки, коли
можна було помітити явний розподіл за соціальними ролями статі.
Так, коли жінку з інвалідністю характеризували незамужньою, без-
робітною, бездітною, то чоловік-з фізичними вадами здоров’я був
в очах респондента сімейною людиною. в той час, як жінка з інва-
лідністю слабка, то чоловік — сильний. в цьому випадку підкреслю-
ється стереотипне бачення, що чоловік сильніший жінки. Але ціка-
во те, що в інших випадках інвалідність в очах респондента ламає
образ жінки і чоловіка (особливо останнього), роблячи їх безнадій-
ними, такими, що втратили сенс життя і не зможуть в ньому більш
нормально існувати. Спостерігалося підсилення дії цих характерис-
тик більше у чоловіків, так як для них існує стереотип сили, а інва-
лідність її пригнічує. і лише одиниці не зазначили різниці між чоло-
віком і жінкою, які мають фізичні обмеження, зауваживши, що все
залежить від внутрішнього «Я», від самої людини.

Як ілюстрацію до всього вище сказаного, можна зазначити такі
висловлювання здобувачів вищої освіти:

«Працездатність жінки з інвалідністю залежить від групи інва-
лідності і від того, як саме вона поставить себе перед іншими (її
внутрішній світ). Одна жінка може показати себе «сильною», інша
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занепаде духом. На мою думку, все залежить від жінки, як вона
прий ме свій статус інвалідності. Чоловіки, взагалі, мужніші; вони
намагаються показати себе сильними».

«Це такі самі люди, як і ми. Вони мають право так само фун-
кціонувати в суспільстві як і здорові люди».

«Жінка з інвалідністю — безвихідь, слабість, незахищеність.
Чоловік- — те ж саме, але ще в більшій мірі».

Зовсім мало було позитивних висловів, таких як сила, життя,
надія, сім’я тощо. 

Таким чином, за допомогою даного дослідження можна було
виявити самі основні стереотипи бачення інвалідності і змалювати
загальну картину сприйняття інвалідності жінки і чоловіка в соціумі. 

Таким чином, дане дослідження підтвердило нашу гіпотезу.
Суспільство і справді застереотипізоване і бачить в особах з інва-
лідністю перш за все їх інвалідність, немічність і слабкість.
Особливе занепокоєння викликає той факт, що подібні уявлення
демонструються майбутніми соціальними працівниками, профе-
сійна діяльність яких безпосередньо пов’язана з життям осіб з інва-
лідністю. 

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ 
В СИСТЕМУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

СЕРЕД ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ

Білявська Дарина Іванівна,
магістрантка спеціальності «Психологія» 

Миколаївського міжрегіонального інституту університету «Україна»
Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., кандидат філософських наук, 

доцент кафедри права та соціальних технологій 

З початку процесу євроінтеграції нашої країни вектор розвитку соці-
альної політики майже повністю змінився. Інклюзія, як процес збільшен-
ня рівню участі соціуму, проникла майже у всі сфери: від підходу до фор-
мування політики щодо осіб з інвалідністю до підходу до ресоціалізації
осіб, які вчинили злочини.

Since the beginning of our country’s European integration process, the vec-
tor of social policy development has changed almost completely. Inclusion, as a
process of increasing the level of participation of the society, has penetrated into
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almost every area: from the approach to the formulation of the policy on persons
with disabilities to the approach to the re-socialization of the perpetrators.

Інстинкт самозбереження є основним та визначальним
інстинктом. Це інстинкт визначає для людини головну його зада-
чу — виживання як виду. Саме відштовхуючись від інстинкту само-
збереження для соціуму завжди було і є важливим зниження рівня
злочинності та превенції рецидивної злочинності, а також за допо-
могою розуміння інстинкту самозбереження можна виокремити ті
чинники, які штовхають особу на вчинення злочинів[2]. На тепе-
рішній час інклюзія більш поширена в контексті інклюзивної осві-
ти, однак в рамках цього дослідження автор переконаний, що саме
інклюзія є головним інструментом, який допоможе особам з інва-
лідністю, які знаходяться в конфлікті із законом ресоціалізуватись
як законослухняному громадянину, адже загальноприйняті соці-
ально-виховні важелі, які використовуються в системах Державної
кримінально-виконавчої служби, не розраховані на таку тендітну
категорію як особи з інвалідністю.

Зниження рівня злочинності є тотожнім поняттям профілакти-
ки злочинності, що є спеціальним видом діяльності як державних
органів влади, так і громадських організацій, яка спрямована на
виявлення та усунення причин та умов, що сприяють злочинності
за допомогою певної системи заходів. Превенція є одним із найгу-
манніших способів боротьби з цим негативним суспільним явищем
та засіб підтримки рівня безпеки соціуму. Наука розрізняє ранню та
безпосередню превенцію злочинності. Якщо рання превенція
полягає у здійсненні заходів з метою недопущення злочинних дій
до виникнення злочинного умислу, то безпосередня на етапі
виникнення чи реалізації такого умислу. Також рання превенція
можлива лише на етапі становлення особи на злочинний шлях
і неможлива, коли особа знаходиться вже на стадії підготовки до
злочину[2].

Інклюзія як засіб превенції злочинності серед осіб з інвалідніс-
тю має також розділятись на ранню та безпосередню і за таким же
принципом вступати в процес превенції злочинності: на стадій ста-
новлення особистості як злочинця та на стадій появи або реалізації
злочинного умислу. Якщо превенція як загальне поняття базується
на принципах гуманності, законності, індивідуального підходу,
комплексності, своєчасності, то використовуючи інклюзію як
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головний важіль превенції, важливо враховувати та додавати при-
нципи, на яких базується інклюзія.

Виходячи з такого принципу інклюзії як «цінність людини не
залежить від його здібностей та досягнень», в рамках ранньої інк-
люзії рекомендується вивчати спільно із особами з інвалідністю
таку науку як аксіологію, адже таким чином буде можливо створи-
ти та перетворити людиною через формування цілей та задач, гра-
дації пріоритетів та цінностей, у відповідності з якими вона прояв-
ляє себе в зовнішньому світі.

Бажання ізоляції у людини, яка набула статус «особа з інвалід-
ністю» зустрічається дуже часто і є частиною адаптації до нового
статусу, однак не знаходячи підтримки процес ізоляції може бути
надмірно подовжений. Інклюзія в контексті цього полягає в тому,
щоб особам з інвалідністю, які перебувають у конфлікті із законом
надавалась посилена психологічна допомога, яка буде включати
в себе як індивідуальні сесії, так і групові із розстановкою пріори-
тетів на прийняття його статусу соціумом, а також у зміцнені свідо-
мості рівноправного члена соціуму [3, с. 56].

Головні принципи інклюзії важливо впроваджувати в систему
превенції злочинності спираючись на дуалістичну природу цього
поняття. з одного боку важливо розглядати «спільність» одночасно
як рівноправність, так і «рівнозобов’язаність». Робота в напрямку
рівноправності (тобто не дати особі з інвалідністю відчути себе осо-
бою, яка має меншу кількість можливостей ніж особа без інвалід-
ності) має бути основана на правоосвітницьких заходах та заходах,
які будуть мати на меті не просто залучення до суспільного життя, а
й також заходи, що будуть мати мотивувальний характер. Робота
«рівнозобов’язаного» характеру має полягати в тому, що особі
з інвалідністю мають бути пояснено, що його рівність полягає
також в тому, що він має ті ж самі обов’язки, що і особи без інва-
лідності, а за порушення прав та інтересів інших осіб вона несе таку
ж відповідальність.

Логічним будете питання в чому полягає різниця між процесом
інклюзії в загальному розумінні та інклюзією в процесі превенції
і чи є різниця взагалі. По-перше, важливо відмітити їх співвідно-
шення як частки і цілого. По-друге, при розгляді інклюзії як засобу
превенції необхідно відштовхуватись від загальноприйнятих при-
нципів інклюзії, які необхідно враховувати при розробці заходів,
однак в рівній мірі акценти повинні бути розставлені на підтримці
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статусу особи з інвалідністю як рівноправного члену соціуму, так
і рівнозобов’язаного.
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Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти психореабіліта-
ційного супроводу інклюзивного навчання студентів з інвалідністю.
Розкрито особливості сенсорних, моторних і мовленнєвих порушень, що
можуть бути характерними для студентів із порушеннями психофізично-
го розвитку. Визначено мету, конкретизовано завдання супроводу інклю-
зивного навчання студентів з інвалідністю. Визначено необхідність кон-
солідації зусиль фахівців різних галузей, які мають забезпечити
оптимальні умови для інклюзивного навчання студентів з інвалідністю.

Summary. The theoretical aspects of psychorehabilitation support of inclusi-
ve education of students with disabilities are considered in the article. The featu-
res of sensory, motor and speech disorders that can be characteristic of students
with psychophysical development are revealed. The purpose is defined, the tasks
of support of inclusive education of students with disabilities are specified. The
necessity of consolidation of the efforts of specialists of different branches, which
should provide the optimal conditions for inclusive education of students with
disabilities, is identified.
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Відомо, що інклюзивне навчання молоді з інвалідністю в умовах
вищого навчального закладу потребує створення та постійного удос-
коналення специфічних психолого-педагогічних умов, дотримання
яких сприятиме всебічному гармонійному розвитку особистості сту-
дентів, уможливить розкриття їхнього інтелектуального потенціалу,
формування активної життєвої позиції, задоволення прагнення до
самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення [1]. 

Організація та науково-методичне забезпечення такого психо-
реабілітаційного супроводу навчання студентів з інвалідністю має,
передусім, ґрунтуватись на врахуванні специфічних (нозологічних)
та індивідуальних особливостей кожного з суб’єктів супроводу.
упсихолого-педагогічній літературі особи із порушеннями психо-
фізичного розвитку поділяються на декілька категорій: виразні та
сталі порушення слухової функції (глухі, слабочуючі, пізно оглух-
лі); виразні порушення зору (сліпі, слабкозорі); важкі мовленнєві
порушення (студенти-логопати); порушення опорно-рухового апа-
рату (студенти з порушеннями опорно-рухового апарату); компл-
ексні порушення декількох функцій (сліпоглухі; студенти, в яких
вади зору чи слуху поєднуються з порушеннями опорно-рухового
апарату, мовленнєвими порушеннями тощо). 

Отже, мета психореабілітаційного супроводу інклюзивного
навчання студентів з інвалідністю має полягати у формуванні їхньої
здатності до самостійного творчого здійснення власного життя,
уміння жити в сучасних суспільних умовах, долаючи або компен-
суючи певні особистісні обмеження. Це зумовлює актуальність
визначення та реалізації системи психореабілітаційного супроводу
навчання студентів з інвалідністю.

Супровід студентів з інвалідністю в інклюзивному освітньому
середовищі передбачає поетапне вирішення конкретних етапних
завдань. До завдань першого етапу супроводу слід віднести необхід-
ність конкретизації психодіагностичних завдань, проведення пси-
хологічних і психокорекційних бесід зі студентом для послаблення
можливих депресивних реакцій, пов’язаних із початком навчання
у ВНЗ, поступового формування мотивації до активної участі
у вирішенні освітніх завдань, пов’язаних з формуванням компетен-
цій, необхідних для майбутнього фахівця у відповідності до обраної
спеціальності. На другому етапі вирішуються завдання, пов’язані зі
здійсненням вибору та застосуванням адекватних методів і засобів
психореабілітаційного впливу, до яких необхідно віднести підтри-
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муючі психокорекційні методики, а також різноманітні психодіаг-
ностичні завдання, спрямовані на здійснення допомоги студенту
з інвалідністю у плануванні навчальної та дозвільневої діяльності
в умовах ВНЗ. На третьому етапі необхідно застосовувати заходи
психологічної підтримки та консультування, спрямовані на поточ-
ну діагностику, полегшення процесу навчання та професійної
діяльності під час проходження виробничих практик. На четверто-
му етапі, що співпадає із завершенням навчання у ВНЗ на певному
освітньому рівні (бакалавр, магістр) вирішуються завдання,
пов’язані з майбутньою соціальною та професійною інтеграцією
студента з інвалідністю, здійснюється допомога у знаходженні
власного місця в житті, забезпечення максимального повного
подальшого розвитку його індивідуальних можливостей та актив-
но-перетворювальної адаптації до навколишнього світу.

Отже, супровід інклюзивного навчання студентів з інвалідністю
у вищих навчальних закладах України потребує залучення та кон-
солідацію зусиль фахівців різних галузей (корекційних педагогів
і психологів (сурдо-, тефло-, ортопедагогів), лікарів, фізіотерапев-
тів та ерготерапевтів, тренерів-викладачів з адаптивної фізичної
культури та спорту, а також створення на базі ВНЗ кабінетів кон-
сультативної допомоги та психологічної підтримки студентів
і викладачів, які працюють зі студентами з інвалідністю. 
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Через підвищений суспільний інтерес до якості навчання учнів у різних
закладах освіти, з‘явилась потреба у висвітленні проблематик певних
методів надання освітніх послуг. Незважаючи на велику кількість праць,
спрямованих на дослідженн способів імплементації інклюзивного методу
в освітнє середовище, необхідно констатувати, що у науковій літерату-
рі так і не сформовано усталеної, повноцінної та всеобширної відповіді, на
це питання. Ця наукова робота направлена на узагальнення та система-
тизацію дослідженнь, що мали за мету дати відповідь на запитання
корисності інклюзії в освітніх закладах. 

Due to society’s increasing interest in a quality of education of students in
different educational facilities, the need for illustration of problems of different
ways of conducting educational process appeared. In spite of large quantities of
studies, aimed at investigating of ways of implementing inclusivity in educational
environment, it is necessary to point out that, in scientific literature there were no
defining, complete and fullfilling answer given on this question. This scientific
research is aimed at giving an answer to a question of usefulness of inclusivity in
educational institutions.

Питання інклюзивності в закладах освіти все частіше підніма-
ється у стінах Верховної ради, Вищих Навчальних Закладах, кабі-
нетах директорів, у школах, та просто лунають з уст звичайних
людей на вулицях. Західний світ вже десятиліттями (з 1970х років)
розповсюджує ідеї доступності навчання усім верствам населення.
в Україні, хоча й ідеї доступності навчання існували ще з часів здо-
буття незалежності, реальні рішення стосовно включення дітей
з особливими освітніми проблемами розпочалися відносно нещо-
давно.
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Прикладом такого рішення можна вважати українсько-канад-
ський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потреба-
ми в Україні», який тривав з 2008 по 2012 рік. Задля підтримки інк-
люзивної освіти в Україні була створена «Мережа на підтримку
інклюзії. Школа для всіх».

Метою цього дослідження є питання: «Чи дійсно інклюзія має
академічні та соціальні переваги над іншими методами організації
навчання».

Це дослідження спирається на численні задокументовані спос-
тереження та статистичні дані досліджень, проводених
в Сполучених Штатах Америки, Австралії та Канаді. 

У перелік матеріалів увійшли 26 дослідів академічних та соці-
альних впливів інклюзії, 15 з яких проходили «природньо» (без
втручання дослідників), та 11 були «контрольовані дослідниками»,
більшість з яких була проведена в США (22) з дітьми з різного виду
когнітивних та емоційних відхилень. Також, за основу було взято
дослідження Мансета та Семмеля [2, с. 315–317], що розглядало
одинадцять результатів експериментів про академічний кінцевий
результат з вісьмома різними моделями впровадження інклюзії
в закладах навчання для учнів з легкими формами порушень. 

З 40 різних знахідок, 9 (23%) свідчать про позитивну динаміку
в навчанні та соціалізації, 6 (15%) вказували на негативні наслідки,
21 (53%) говорить про нейтральний вплив на академічний та соці-
альний успіхи, та 4 (10%) несуть змішані результати[6, c. 3–4].

Подальший аналіз також вказує на те, що інклюзія закладах
освіти дає кращі результати в академічних успіхах, ніж в соціальній
адаптації. 

Деякі досліди, що використовували спостереження та соціомет-
ричні техніки для виявлення схем взаємодії студентів з високим рів-
нем відхилень та без них, вказують на те, що хоча й спостерігається
підвищенний рівень взаємодії студентів з особливими освітніми про-
блемами з їх однолітками, та утворення більш стійких дружніх сто-
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сунків в умовах інклюзії, а також підвищенну підтримку у відношен-
ні до них, ця підвищенна соціальна взаємодіяє, здебільшого, допо-
міжного характеру, і має схильність до спадання впродовж навчання.

Хоча й дослідження Семеля та Мансета вказують на те, що інклю-
зивна програма може бути вельми ефективною для деяких студентів
з невеликими відхиленнями[1, c. 50], інші докази свідчать, що інклю-
зія не є більш ефектовною формою викладання в класах в порівнянні
з традиційними методами [6, c. 63]. Як висновок презентованих вище
аргументів, переслідування державними установами, та низкою орга-
нізацій та навчальних закладів ідей інклюзії є невиправданими при
порівнянні витрат на їх зпровадження, та їх ефективністю.
Рекомендується законодавцям та інвесторам, при створенні законів та
запровадження фінансування закладам освіти з інклюзивним навчан-
ням бути достатньо проінформованим з переваг інклюзії. 
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У статті розкриті ідеї Л.С. Виготського в інклюзивній освіті, наве-
дено аналіз його наукових позицій, що лежать у основі інклюзивної освіти.
Представлений сучасний стан інклюзивної практики в освіті. Певні
умови, необхідні для ефективності самого процесу інклюзії. Дана коротка
характеристика сучасного стан інклюзивної освіти й виховання дітей
з різними стартовими можливостями.
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The article deals with Vygotsky’s ideas in inclusive education and presents
an analysis of his scientific position underlying inclusive education. Presented by
the current state of inclusive practice in education. 

Key words: inclusive education, inclusive practice, Vygotsky.

У становленні й розвитку дефектології як науки про особливос-
ті розвитку дітей з фізичними й психічними вадами й закономір-
ності їх виховання й навчання з наукових позицій величезний вне-
сок зробив Л.С. Виготський. Його ідеї особливо актуальні сьогодні
і продовжують розвиватися як у вітчизняних, так і закордонних
психолого-педагогічних дослідженнях. На основі фундаменталь-
них досліджень Л.С. Виготський висунув завдання — знайти неза-
чеплені, збереженні здоровіші сторони в аномальної дитини та
опиратися на них у процесі корекційно-педагогічної роботи з нею.
Зміст такого організованого педагогічного впливу він бачив у спри-
янні повноцінному розвитку особистості аномальної дитини. 

Безсумнівну цінність являє висновок Л.С. Виготського про те,
що педагоги та психологи розглядають сліпоту, глухоту, інтелекту-
альну недостатність тільки як фізичні, психічні дефекти і часто не
враховують їхньої соціальної сутності. у цьому зв’язку, він справед-
ливо підкреслює: «Усякий тілесний недолік — чи то сліпота, глухо-
та або вроджене слабоумство — не тільки змінює відношення
людини до миру, але, насамперед, позначається на відносинах
з людьми. Органічний дефект або порок реалізується як соціально
ненормальна поведінка» [1, с.3]. 

В останні роки в системі вітчизняної фахової освіти відбулися
позитивні зміни, основою яких виступили ідеї Л.С. Виготського.
Для забезпечення доступності і якості освіти різним категоріям
дітей з обмеженими можливостями здоров’я, індивідуалізації освіт-
нього процесу, сучасна школа сьогодні прагне до відновлення тех-
нологій навчання; компілюється досвід організації адекватного
корекційно-освітнього середовища для дітей з ОВЗ; реалізуються
широкого профілю програми раннього виявлення та ранньої спеці-
альної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку тощо [2]. 

Поширення в нашій країні процесу інклюзії (включення дітей
з обмеженими можливостями психічного та фізичного здоров’я до
освітніх установ разом з їхніми звичайними однолітками) є не тіль-
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ки відбиттям вимог часу, але й являє собою реалізацію прав дітей
на освіту. 

У межах цього дослідження, на базі Миколаївського національ-
ного університету імені В. О. Сухомлинського було проведене
моніторингове дослідження з метою виявлення відносини майбут-
ніх педагогів до інклюзивної освіти й готовності роботи з дітьми
з ОВЗ. у результаті аналізу даних, отриманих у моніторинговому
дослідженні, можна зробити наступні висновки: — 71% студентів
розуміють інклюзивну освіту як спільне навчання дітей з різними
здібностями, дітей з порушеннями в розвитку і звичайних дітей;
однак, 29% студентів не можуть визначиться в інклюзивній
освіті; — 91,4% студентів хотіли б працювати в інклюзивній школі;
7,6% дали негативну відповідь, що може свідчити про їхню него-
товність до реалізації інклюзивної освіти; — вибір студентами для
навчання дітей з ОВЗ масових освітніх установ у вигляді інклюзив-
ної або звичайної загальноосвітньої школи (61%) переважає над
вибором спеціальних (корекційних) освітніх установ (7,1%); залеж-
но від порушень –відповіли 7,1%; і те, і інше добре — 14,2%; —
актуальність дистанційного навчання в роботі з дітьми з ОВЗ від-
значають 85,8% студентів; «Ні» навчанню на відстані сказали
13,2%, що відповідають; — 59,4% студентів хотіли б виявляти тью-
торску допомогу в інклюзивній освіті; 39,6% поки не готові вико-
нувати роль тьютора; — незважаючи на позитивне ставлення до
інклюзії 92,4% студентів вважають важливим збереження спеціаль-
них (корекційних) шкіл, де будуть отримувати освіту діти зі склад-
ною структурою дефекту; — 100% студентів вважають, що дитина
з інвалідністю, навчаючись у загальноосвітній школі, здатна одер-
жати такий же рівень знань, що й здорові діти, за рахунок особли-
вих умов, створених для дитини; — як майбутні батьки 93% студен-
тів висловили позитивне відношення до навчання в класі поруч з їх
здоровими дітьми дітей з ОВЗ; — як майбутні педагоги, у кого
в класі може навчатися дитина з особливими освітніми потребами,
позначили наступні шляхи роботи: А) створення сприятливого
психологічного клімату, моральні бесіди з дітьми, допомога
в навчанні — 60% студентів; Б) створення умов для успішного
навчання й спеціальних освітніх програм — 27% студентів; В) нічо-
го не позначили — 13% студентів. 

Таким чином, результати моніторингового дослідження дозво-
лили оцінити знання й відношення студентів-майбутніх педагогів
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до інклюзивної освіти, виявити потреби в отриманні спеціальних
знань з цієї проблеми. 

Аналізуючи сучасний стан інклюзивної освіти в Україні, можна
казати про неї не тільки як про інноваційний процес, що дозволяє
здійснювати навчання й виховання дітей з різними стартовими
можливостями на різних щаблях освітньої вертикалі. Такий напря-
мок виявляє досить істотний вплив і на розвиток самого освітнього
процесу, у значній мірі змінюючи відносини між його учасниками. 

Соціальна й освітня інклюзія потрібна не тільки, а, часом, і не
стільки особливій дитині, як вважав Л.С. Виготський, скільки
самій освіті й суспільству в цілому.
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Анотація. У тезах висвітлено особливості застосування модульного
об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовище у закладі
вищої освіти для осіб з інвалідністю за дистанційними технологіями.
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Наведено приклад досвіду Університету «Україна». Описано специфіку
залучення професорсько-викладацького складу нашого ЗВО до викорис-
тання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час підго-
товки і проведення навчальних занять.

Ключові слова: модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне
середовище, інформаційні технології, дистанційні технології.

Anotation. The features of the application of modular object-oriented dyna-
mic learning environment in higher education institutions for persons with disa-
bilities by distance technologies are covered in the theses. The experience of the
University of Ukraine is given. The specifics of involvement of the faculty of our
ZVO in the use of modern information and communication technologies during
the preparation and conducting of training sessions are described.

Keywords: modular object-oriented dynamic learning environment, infor-
mation technologies, distance technologies.

Серйозним кроком для подальшого розвитку нашої країни
у галузі освіти сьогодні є входження України в загальноєвропей-
ський освітній простір. Ми робимо важливі кроки наблизитися до
загальноєвропейського освітнього рівня. На нашу думку, це має
досягатися і якістю знань, і запровадженням інноваційних техно-
логій, і, без сумніву, всією системою організації навчального про-
цесу й оцінювання якості знань у сучасних умовах. 

Удосконалення й реформування національної освіти спрямова-
ні на переформатування процесу навчання на розвиток особистос-
ті, орієнтацію її на самостійне оволодіння новими знаннями.
Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобіль-
ною, інформованою, критично й творчо мислячою, а, значить,
і більш мотивованою до самонавчання і саморозвитку.

Новий етап у розвитку освіти пов’язаний з упровадженням ком-
петентнісного підходу до формування змісту й організації навчаль-
ного процесу. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні
результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що
зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спря-
мованим на розвиток конкретних цінностей, фахових і життєво
необхідних знань й умінь.

Одніє з ключових компетенцій є інформаційна компетентність,
яка передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями,
уміннями добирати, аналізувати, оцінювати інформацію, система-
тизувати її; використовувати джерела інформації для власного роз-
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витку. Так, в Університеті «Україна» застосування новітніх інфор-
маційно-комунікаційних технологій навчання базується на загаль-
нодидактичних принципах навчання: науковості; систематичності
й послідовності; свідомості; активності і самостійності; наочності;
ґрунтовності; зв’язку навчання з практичною діяльністю; доступ-
ності навчання й урахування індивідуальних особливостей студен-
тів, у тому числі з особливими потребами; емоційності навчання.
Стратегія інтегрованої освіти реалізується в Університеті «Україна»
шляхом розвитку системи інклюзивного навчання. Система інклю-
зивного навчання передбачає: створення безбар’єрного архітеркур-
ного середовища й створення системи супроводу навчання студен-
тів з особливими потребами [2].

Однією з таких інновацій є навчальна платформа MOODLE
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовля-
ється «Мудл») — це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне
навчальне середовище, яке називають також системою управління
навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуаль-
ним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для
навчання, яка надає викладачам, студентам та адміністраторам
дуже розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого
навчання, в тому числі за дистанційними технологіями [1, 3].

Для викладачів університету вже кілька років поспіль прово-
дяться семінарські заняття на тему «Застосування інформаційних
технологій у навчальному процесі». Семінар працює протягом
року, метою його є залучення професорсько-викладацького скла-
ду нашого ЗВО до використання сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій під час підготовки і проведення навчальних
занять. До програми семінарських занять включено, зокрема,
і напрацювання навичок роботи з модульним об’єктно-орієнтова-
ним динамічним навчальним середовищем Moodle, яке застосо-
вується в Університеті «Україна» для підтримки всіх форм навчан-
ня [2, 4].

Отже, можливості застосування інформаційних технологій
у навчальному процесі є одним із засобів формувaння компeтeнтної
оcобиcтоcті, здaтної вирішувaти нaвчaльні, побутові, профecійні
зaвдaння. у цьому студенту з особливими потребами допоможе
модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне сере довище.
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Формування екологічно безпечного стану довкілля залежить від вели-
чезної кількості різноманітних факторів, умов. З-поміж найважливіших
факторів, що здатні тим чи іншим шляхом вплинути на формування без-
печного екологічного стану компонентів довкілля чи певної території, або
навіть об’єкта, є екологічна свідомість. А саме інтегральне відображення
цілого комплексу необхідних спеціальних знань, переконань, зорієнтованої
поведінки тощо, яке ґрунтується на достатній інформації й дотриманні
головних принципів екологічної освіти та виховання. Саме завдяки свідо-
мості цілеспрямовано регулюються взаємини особистості з навколиш-
ньою природною й соціальною дійсністю.
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Formation of ecologically safe state of the environment depends on a huge
number of various factors and conditions. One of the most important factors
that can influence the formation of a safe ecological status of environmental
components or a particular area, or even an object, is environmental aware-
ness. The integral reflection of the whole complex of necessary special know-
ledge, beliefs, oriented behavior, etc., which is based on sufficient information
and adherence to the basic principles of environmental education and upbrin-
ging. It is through consciousness that purposefully governs the relationship of
the individual with the surrounding natural and social reality.

Створення багатокомпонентної єдиної системи безперервної
екологічної освіти й виховання в Україні є нагальною потребою не
лише національного, а й міжнаціонального рівня. Адже для еколо-
гічних проблем характерний досить високий ступінь трансгранич-
ності, що зумовлює особливі й досить високі вимоги до наповнен-
ня цієї системи змістом. Єдина система безперервної екологічної
освіти та виховання є важливою й невід’ємною складовою ком-
плексу забезпечення формування екологічно безпечного існування
населення України. Під час формування в студентів особистісного
ставлення до екологічної дійсності важливо чітко окрес лювати
коло екологічних проблем усього людства, своєї країни та своєї
місцевості. Лише за цих умов можна проводити справді ефективну
роботу.

Дидактичними умовами формування екологічних знань у сту-
дентів економічних спеціальностей є такі.

Принцип науковості. Його сутність — усі факти, знання, поло-
ження й закони, що вивчаються, повинні бути науково правильні,
так само, як і спосіб обґрунтування положень і законів та форму-
вання понять у процесі навчання.

Для реалізації цього принципу необхідне вивчення основних
екологічних законів та вміння їх використовувати на практиці.
Принцип науковості дає змогу розкрити причинно-наслідкові
зв’язки явищ, які відбуваються в навколишньому середовищі,
демонструє потужність людських знань у галузі екології, розкриває
історію розвитку науки, боротьби тенденцій, орієнтації на міждис-
циплінарні наукові зв’язки.

Принцип систематичності й послідовності навчання передба-
чає системність у роботі студентів (систематичне відвідування
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занять, увага на лекціях, систематичне повторення навчального
матеріалу).

Принцип доступності навчання. Реалізація цього принципу
передбачає: врахування рівня розвитку; індивідуальних особливос-
тей; дотримання правил: від простого — до складного, від відомо-
го — до невідомого, від близького — до далекого. 

Принцип зв’язку навчання з життям. Реалізацію цього принци-
пу забезпечують: використання на семінарах життєвого досвіду сту-
дентів; застосування набутих знань у практичній діяльності; роз-
криття практичної значимості знань; безпосередня участь студентів
у громадському житті.

Реальне життя показує, що екологічна освіта виявляється
малоефективною, коли вона базується лише на повідомленні від-
повідних знань, порад, інструкцій тощо. Вона не сприяє своєчас-
ному психоемоційному сприйняттю екологічної інформації.
Оскільки компонентами процесу виховання, незалежно від його
змісту, є свідомість особистості, її емоційно-чуттєва сфера, навич-
ки і звички поведінки, реальним постає той факт, що заняття
з екології повинні базуватися на реалізації психоемоційних влас-
тивостей людини: співпереживанні, співчутті, радості, любові,
відчутті гармонії. Саме за таких умов екологічна освіта буде здійс-
нюватися через спеціально організоване екологічне навчання та
виховання, орієнтоване на формування екологічної культури сту-
дентів. Тому існує необхідність показати, що існують різноманіт-
ні, досить ефективні форми екологічного навчання молоді.

Створення безперервної екологічної освіти і виховання —
необхідний крок формування нового покоління суспільства. Ця
освіта є невід’ємною складоваю забезпечення екологічно безпеч-
ного існування населення України. Особистісне ставлення сту-
дентів до екологічної дійсності сприятиме вирішенню екологіч-
них проблем людства та країни. Екологічна освіта здійснюється
через організоване екологічне навчання, орієнтоване на форму-
вання екологічної культури студентів. Саме свідомість нового
покоління визначатиме важливість цих питань в контексті розбу-
дова інклюзивного суспільства. 
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Глобалізація, швидка зміна технологій, утвердження пріорите-
тів сталого розвитку суспільства зумовлюють зростання ролі сучас-
ної освіти. Людство помітно змінює орієнтації у напрямі розвитку
демократії, піднесення гідності особистості, її культури, національ-
ної самоідентифікації, толерантності. Життя в умовах демократії,
ринку, новітніх науково-інформаційних технологій стає реальніс-
тю. Все це зумовлює потребу радикальної модернізації освіти [1].

XXI ст. висуває до освіти взагалі та української зокрема нові
вимоги. у Національній стратегії розвитку освіти України до 2021 р.
зазначено, що стратегія розвитку національної системи освіти має
формуватись адекватно сучасним глобалізаційним процесам,
вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпе-
чить інтегрування національної системи освіти у світовий освітній
простір. Освіта сьогодення є одним з пріоритетних напрямів дер-
жавної політики України. Оскільки освіта — це стратегічний ресурс
соціально-економічного, культурного і духовного розвитку сус-
пільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національ-
них інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й іміджу нашої
держави, створення умов для самореалізації кожної особистості [2].

Метою освіти є всебічний розвиток людини як найвищої цін-
ності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здіб-
ностей, виховання високих моральних якостей, формування гро-
мадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Крім того в законі
наголошується, що освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманіз-
му, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями
і народами [3].

Отже, актуалізується завдання щодо створення нової філософії
освіти, відкритої до прагнень людини, її життєвого й духовного
світу. На таких засадах має формуватися нова освіта, центром якої
є особистість з її проблемами, потребами, особливостями, можли-
востями, потенціалом, здібностями. Отже, „Національна доктри-
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на розвитку освіти України у XXI столітті» (від 17.04.2002 № 347)
[4], визначає загальну філософію освіти її пріоритети і принципи,
основні напрями і механізми розвитку у першій половині XXI сто-
ліття. у документі наголошується, що українська освіта має стати
орієнтованою на особистість, демократичною, конкурентоздат-
ною у світовому освітньому просторі. Базуючись на національній
ідеї українського державотворення, вона спрямована на утвер-
дження національних інтересів, має здійснюватися впродовж
життя, відповідати потребам особистості та суспільства, які
постійно змінюються. Основними в ній є положення про необхід-
ність забезпечення рівного доступу до якісної освіти та інтегруван-
ня у загальноосвітній простір осіб з особливими освітніми потре-
бами та інвалідністю [1].

Під впливом досвіду європейського освітнього простору
у сучасній українській освітній системі в результаті світових проце-
сів глобалізації, демократизації і гуманізації відбувається модерні-
зація спеціальної освіти осіб з особливими освітніми потребами та
інвалідністю у напрямі формування інклюзивної моделі освіти.

Отже, у сучасному світі дедалі більшого розвитку набуває інклю-
зивна модель освіти — модель, що ґрунтується на соціальному
й гуманістичному розумінні інвалідності, а не лише на підході як до
медичної проблеми. Згідно з такою моделлю, суспільство повинно
забезпечувати безперешкодну участь усіх громадян в реалізації своїх
прав, зокрема на вищу освіту. у цьому контексті одним із завдань
освітньої системи є забезпечення рівних прав студентів з інвалідніс-
тю на якісну професійну підготовку через інклюзію в освітнє сере-
довище навчального закладу. з огляду на вищезазначене, актуалізу-
ється проблема модернізації освітньої галузі загалом і, зокрема,
суттєвого оновлення системи освіти молоді з особливими освітніми
потребами, введення інноваційних методик, психолого-педагогіч-
ного супроводу навчального процесу, нових комплексних програм
професійної підготовки та найефективнішої та найоптимальнішої
соціально-трудової адаптації [5].

Заклад вищої освіти повинен забезпечити доступність і якість
освітніх послуг людям з інвалідністю з урахуванням здібностей,
можливостей, бажань та інтересів кожного студента шляхом запро-
вадження інклюзивної освіти. в цьому напрямку одними з перших
закладів є Університет «Україна» та Хмельницький інститут соці-
альних технологій Університету «Україна».
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Проте, не зважаючи до значну кількість нормативних докумен-
тів щодо розвитку інклюзивної освіти в Україні, єдиної чіткої моде-
лі державного забезпечення процесу організації професійної підго-
товки молоді з особливими потребами, а також конкретних
механізмів її впровадження та фінансової підтримки наразі ще не
розроблено, що підкреслює актуальність продовження досліджен-
ня даної теми.
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В соціально-економічній політиці розвинених держав світу значне
місце відводиться реалізації заходів щодо забезпечення соціальної захище-
ності та соціально-психологічного супроводу осіб з обмеженими фізични-
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ми можливостями, до яких належать інваліди. Особливого значення ці
заходи набули для України в сучасних умовах реалізації стратегічного
курсу побудови соціально орієнтованої ринкової економіки та інтеграції
у світовий економічний простір. Запровадження центрів професійної реа-
білітації інвалідів дозволяє разом із наданням професійної освіти, надава-
ти соціальний, психологічний і медичний супровід зазначеній категорії.
Тобто людина вчиться і в цей же час за нею наглядають лікарі, займа-
ється психолог і соціальні фахівці. Це дозволяє людям з особливими потре-
бами краще адаптуватися до життя. 

The socio-economic policies of the developed countries of the world play a
significant role in the implementation of measures to ensure social protection and
socio-psychological support for persons with disabilities to which persons with
disabilities belong. These measures are of particular importance for Ukraine in
the current context of the strategic course of building a socially oriented market
economy and integration into the world economic space. Establishment of centers
for vocational rehabilitation of the disabled allows, together with the provision of
vocational education, to provide social, psychological and medical support to the
specified category. That is, a person learns and at the same time, doctors, social
psychologists and social specialists are supervising it. This allows people with spe-
cial needs to better adapt to life.

Лише частина осіб з інвалідністю відновлюють свою здатність
до праці та не відчувають психологічного дискомфорту при вико-
нанні своїх професійних обов’язків. Це спричиняє соціальну
напругу, бідність, незахищеність, матеріальну і моральну деграда-
цію осіб з обмеженими фізичними можливостями та їх сімей. Тому
необхідною умовою досягнення сприятливого духовного стану роз-
витку нації, високого рівня соціальної зрілості і моральності сус-
пільства є працевлаштування, соціально-психологічний супровід
та професійна реабілітація інвалідів. Це зумовлює необхідність
дослідження цих процесів та обґрунтування напрямів їх покращан-
ня, що є надзвичайно складною проблемою. 

Основними причинами збільшення кількості інвалідів, особли-
во дітей є: По-перше, зубожіння значної частини населення, що
значною мірою вплинуло на погіршення його здоров’я, а також
незадовільний стан довкілля, насамперед викликаний згубними
наслідками Чорнобильської катастрофи, травматизм через військо-
вий конфлікт на сході країни, на виробництві і в побуті, зростання
злочинності. По-друге, зростання бідності, в перше чергу серед
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соціально вразливих верств населення, до яких належать також
інваліди, спонукали їх змінити свою психологічну поведінку часто
від спостережної, очікувальної та пасивної до вимушеного наполег-
ливого пошуку роботи для отримання доходів на утримання себе
і своєї сім’ї. Тобто почав змінюватися розподіл ролей всередині
сім’ї — інваліди переходять із категорії утриманців до годувальни-
ків. По-третє, інваліди належать до соціально вразливих верст
населення, які не можуть конкурувати на ринку праці на рівні
з іншими особами через свої фізичні чи психічні вади, тим більше,
що кон’юнктура ринку праці нині не сприятлива. По-четверте,
в нинішніх соціально-економічних умовах, перебудови системи
працевлаштування, професійної підготовки, соціального захисту
тощо виникла гостра потреба у наданні допомоги щодо соціально-
психологічної адаптації громадян до нових економічних і політич-
них умов, а також їх реабілітації. Звичайно, в першу чергу це сто-
сується інвалідів. Україна має вирішувати цілий комплекс проблем,
щоб сприяти повноцінній інтеграції людей з функціональними
обмеженнями у фізичне і соціальне середовище. Такий стан речей
передбачає врахування у функціонуванні державного механізму
(наприклад, у структурі та спеціалізації медичних, освітніх, куль-
турних, соціальних служб і закладів), виробництві (задоволення
потреб у технічних засобах корекції і компенсації вад, препаратах,
спеціальній продукції тощо), будівництві (пристосування архітек-
турного простору, влаштування спеціальних споруд і пристроїв),
транспорті, спеціалізації громадських організацій, інших сфер
людської діяльності. Тому сучасний підхід до розуміння явища
інвалідності не обмежується задоволенням потреб та вирішення
проблем лише осіб з функціональними обмеженнями, а стосується
і значної частини інших людей, багатьох аспектів соціального та
економічного життя.

Формування ефективної системи мотивації до праці та професій-
ної реабілітації є необхідною передумовою забезпечення продуктив-
ної зайнятості та професійного навчання, перенавчання інвалідів і
в цілому підвищення якості їх життя. Крім того, мотивацію діяль-
ності можна успішно використовувати для регулювання ринку праці
інвалідів, а саме: попиту, пропозиції, ціни робочої сили. Проте як
і раніше, так і нині проблемам трудової мотивації та професійної реа-
білітації осіб з обмеженими фізичними можливостями в Україні не
приділяється достатньої уваги. Основна причина такого стану є сте-
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реотип пасивного інваліда, що вже давно склався в суспільстві.
Здебільшого проявляється жалібно пасивне відношення до інваліда,
як до людини, що фізично і психологічно не готова працювати у гро-
мадській сфері виробництва. Особи з обмеженими фізичними мож-
ливостями з точки зору мотивації до праці являють собою дуже різ-
норідну групу: у деяких з них ця мотивація достатньо висока,
у декого — ні, у декого — відсутня взагалі. При цьому немає прямої
залежності між рівнем мотивації до праці та ступенем або характером
інвалідизації. у певної частини осіб з інвалідністю спостерігається
недостатній рівень мотивації до праці — і саме це є однією з голов-
них перешкод до забезпечення їхньої трудової реабілітації та зайня-
тості. Причому в даному випадку більш коректно говорити не про
низьку, а саме про недостатньо високу мотивацію, адже цим людям,
порівняно з іншими необхідно подолати більше перешкод, приклас-
ти більше зусиль для того, щоб працевлаштуватися й працювати.
Отже, і мотивація до праці в них має бути вищою, ніж у інших. 

Нами наведений орієнтовний перелік взаємопов’язаних моти-
вів трудової зайнятості, що можуть бути важливими для людини
з інвалідністю: 

1. Покращення матеріального стану. 
2. Можливість спілкування з колегами по роботі, відчуття

належності до трудового колективу. 
3. Можливість самореалізаціїї, отримання задоволення від

праці. 
4. Відчуття своєї корисності іншім людям. 
5. Зміна соціального статусу людини з інвалідністю — отриман-

ня підстав для соціального визнання, самоповаги. 
Таким чином, формування мотивації до праці у осіб з обмеже-

ними фізичними можливостями є досить складним процесом, кін-
цевою метою якого є ефективне працевлаштування інвалідів.
Проте тільки два інваліда із ста відновлюють свою здатність до
праці. Це спричиняє соціальну напругу, бідність, незахищеність,
матеріальну і моральну деградацію осіб з обмеженими фізичними
можливостями та їх сімей. Тому необхідною умовою досягнення
сприятливого духовного стану розвитку нації, високого рівня соці-
альної зрілості і моральності суспільства є працевлаштування та
професійна реабілітація інвалідів. Це зумовлює необхідність
дослідження цих процесів та обґрунтування напрямів їх покращан-
ня, що є надзвичайно складною проблемою.

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



252

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ДЕ ОДИН ІЗ ПОДРУЖЖЯ 
МАЄ ІНВАЛІДНІСТЬ

Груздюк Тетяна Володимирівна,
студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Соціальна робота»

Житомирського економіко-гуманітарного інституту 
Університету «Україна»

GTW_777@ukr.net

В статті розкрито поняття «сім’я» та «шлюб». Визначено основні
сімейні цінності. Проаналізовано зміни сімейних цінностей де один
з подружжя має інвалідність. Окреслено проблеми з якими зіштовхуєть-
ся сім’я де один з подружжя має захворювання слухового апарату. 

A concept «family» and «marriage» are exposed in the article. Basic domes-
tic values are certain. The changes of domestic values are analysed where one of
the married couples has disability. Outlined problems into that family runs where
one of the married couples has a disease of hearing device.

Як і будь-якій державі у світі, Україні притаманне таке явища як
інвалідність. з кожним роком в Україні фіксується збільшення кіль-
кості інвалідів. Це пов’язано з багатьма причинами. Якщо зверну-
тися до літературних джерел, то в нашій країні тривалий час «інва-
лідність» розглядалася як втрата працездатності. Але останнім
часом Україна переходить до « соціальної» моделі ставлення до
людини з інвалідністю, піклуючись про її адаптацію в суспільство,
реалізацію її прав, здібностей, можливостей, обов’язків і т.п. [1]

Шлюб та сім’я є суспільними формами регулювання стосунків
між людьми, котрі перебувають у родинних зв’язках. Науковці
визначають сім’ю як малу соціальну групу, найважливішу форму
організації особистого побуту. 

Звичайно статус «інвалід» не позбавляє таку людину на право
створення власної сім’ї. Але думки науковців розходяться. Деякі
вважають, що потрібно людям з інвалідністю створювати власну
сім’ю, адже таким чином вони можуть реалізуватися. Але наприк-
лад, С. Миронова, говорить про те, що, люди з інвалідністю можуть
створювати сім’ї але не народжувати дітей, тому що їх діти будуть
також мати інвалідність. Це тільки страхи, адже не з всіма захворю-
ваннями не можна народжувати дітей. На жаль, в нашій країні,
існує дуже багато проблем, щодо створення сім’ї особами з інвалід-
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ність. По перше, це відсутність матеріальної та соціальної допомо-
ги, по друге — ставлення суспільства до такої сім’ї [2, с. 285].

Сім’я, де є людина з інвалідністю, має свої особливості, це вже
залежить від захворювання одного із подружжя. 

Нерозуміння суспільством створення таких шлюбів призводить
до багатьох проблем, що може відображатися на психологічному та
соціальному стані такої сім’ї. Особливо чітко, ми може це побачи-
ти коли в цій сім’ї є діти. Дитина може зіштовхнутися з образами
однолітків, які спрямовані або на дитину або конкретного на
когось з батьків. 

Якщо, ми візьмемо на прикладі сім’ю, де один з подружжя
з порушенням слуху, то навіть з частковою втратою слуху, людина
вже відчуває бар’єр між нею та суспільством. Адже, у людина
з порушенням слуху є обмежена до спілкування з суспільством.
Тому становлення міжособистісних стосунків для людей з пору-
шенням слуху і суспільства набуває особливого значення. [3, с. 136]

Звичайно, психологічні та соціальні особливості цієї категорії
людей напряму залежать від ступеня та коли саме було втрачено
слух, рівня розвитку мовлення, умов навчання, виховання та соці-
альних факторів. 

Проблеми соціальної адаптації нечуючих людей до середовища
можуть спричинити появу вторинних дефектів. 

Сімейні цінності — це історично сформовані суспільні уявлен-
ня про родину; важливість оформлення шлюбу та необхідність ста-
лих шлюбних стосунків; необхідність народження та виховання
дітей у сім’ї; ролі чоловіка та жінки; вірність та взаємоповагу всіх
членів родини та пріоритет збереження шлюбу над розлученням.

Сучасне суспільство перебуває на етапі, коли одні цінності вже
втрачено, а інші ще не вироблені. Це пов’язано зі стрімкими соці-
ально-економічними перетвореннями.

Якщо ж говорити про сімейні цінності де один з подружжя має
інвалідність, то вони набагато відрізняються від звичайної родини.
Адже, цій сім’ї доводиться переживати набагато більше проблем і їх
це загартовує. 

Потрібно впроваджувати нові форми допомоги таким сім’ям
для покращення їх соціальної активності та їх задоволеності рівнем
життя. 

професійного становлення Секція ІІ
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Анотація. Формування морально-етичних цінностей у підлітків
з інвалідністю є недооціненою темою, проте безсумнівно важливою для
будь-якої держави в рамках соціальної політики в сфері інклюзії.
Теоретична та практична база Литви, щодо даної теми, дає нам можли-
вість зробити порівняльний аналіз. Так, до факторів, що сприяють фор-
муванню морально-етичних цінностей у підлітків з інвалідністю ми від-
носимо: широке коло спеціалістів, залучених до цього процесу; робота
соціального працівника з конкретною групою населення, а не з декількома
одночасно; необхідне законодавче підґрунтя. До спільних проблем у цій
сфері в Україні та Литві ми відносимо: проблему недостатньої поінфор-
мованості підлітків, необхідність у підвищенні кваліфікації спеціалістів.

Annotation. The formation of moral and ethical values   in adolescents with
disabilities is an undervalued topic, but undoubtedly important for any country
in the context of social policy in the field of inclusion. The theoretical and prac-
tical basis of Lithuania from this topic will let us make a comparative analysis.
So, to the factors that contribute to the formation of moral and ethical values in
adolescents with disabilities, we include: a wide range of professionals involved
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in the process; the work of a social worker with a specific population group, not
the several at once; the necessary legislative basis. Common problems in this area
in Ukraine and Lithuania are: the problem of insufficient awareness of adoles-
cents and the need to improve the skills of specialists.

В рамках дослідження можливостей соціальної роботи в сфері
формування морально-етичних цінностей у підлітків, в тому числі і
з інвалідністю, було проведено анкетування соціальних працівни-
ків в Україні та Литві та аналіз теоретичної бази обох країн. 

В контексті даної теми, теоретичні основи морального вихован-
ня глибоко і всебічно розкриті у Законах України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про
охорону дитинства», в національній програмі «Діти Україні»,
«Концепції виховання дітей та молоді в національній системі осві-
ти», Концепції позашкільної освіти та виховання, Національній
доктрині розвитку освіти «України в XXI столітті», Державній
національній програмі «Освіта України XXI століття». Звичайно
крім вищеперерахованих джерел, спеціаліст із соціальної роботи
має керуватися також Етичним кодексом спеціалістів із соціальної
роботи України.

Щодо Литви, законодавство щодо морального виховання під-
літків представлене: Литовським кодексом соціальних працівників
[1], Законом «Про спеціальну освіту Литовської Республіки» [2],
Законом «Про соціальні послуги Литовської Республіки» [3],
Законом «Про соціальну інтеграцію інвалідів Литовської
Республіки» [4]. Тобто, ми можемо бачити, що в Литві більш про-
фільне законодавство.

Аналіз анкетування соціальних працівників, дозволив побачити
відмінності у практичних підходах фахівців:

– залучення до роботи більш широкого спектру спеціалістів
у Литві ніж в Україні, включаючи педагогів, лікарів, психотерапев-
тів і навіть священників;

– вузький профіль роботи соціальних працівників у Литві
(робота з конкретною групою населення, а не з декількома одно-
часно);

– кращий рівень матеріального забезпечення населення у Литві.
В ході анкетування також були виявленя спільні моменти:
– розуміння фахівцями наявності проблеми недостатньої поін-

формованості підлітків;
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– виділення необхідності у підвищенні кваліфікації спеціалістів
(курси підвищення кваліфікації, тренінги);

– згадування серед найбільш популярних методів роботи з під-
літками у даному напрямі — метод бесіди.

Крім того варто відмітити, що в основі соціальної роботи
в Литві лежить проектна діяльність, в той час як в основі соціальної
роботи в Україні — державний сектор. Саме це обумовлює таку
велику різницю у фінансуванні, законодавстві та, в першу чергу,
у відношення самих соціальних працівників до своєї роботи.

Формування морально-етичних цінностей у підлітків, в тому
числі і з інвалідністю не є окремим напрямом роботи, ані в Україні,
ані у Литві. Ми вбачаємо у розвитку цього напрямку соціальної
роботи перспективу своїх подальших досліджень та практичної
діяльності. 
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Анотація. у тезах розкрито проблему формування толерантної взає-
модії під час професійної підготовки в умовах інклюзивного середовища, що
є рушійною силою у подоланні дискримінації та ізоляції людей з особливими
потребами та формує у здоровому суспільстві толерантне відношення. 
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Annotation. The problem of formation of tolerant interaction during profes-
sional training in conditions of inclusive environment is disclosed in abstracts as
it is a driving force in overcoming of discrimination and isolation of people with
special needs and it forms tolerant attitude in healthy society.

Сьогодні на державному рівні в соціально-педагогічну площину
все активніше вводиться інклюзія, як комфортний базис для спіль-
ного існування осіб з інвалідністю на рівні з іншими. Аналіз стану
сучасного суспільства спонукає до роздумів щодо відношення до
людей з особливими потребами, яке змінює стереотипне уявлення
про таке співіснування. Тому, рушійною силою у подоланні дис-
кримінації та ізоляції людей з особливими потребами є формуван-
ня у здоровому суспільстві толерантного відношення, що ґрунту-
ється на повазі, терпінні, розумінні, сприйнятті інших такими як
вони є. 

Проблема формування толерантності стала особливо актуаль-
ною в кінці минулого століття, що було обумовлено значними
трансформаціями в країні та світі. Війни, національні конфлікти,
екстремізм, різні форми дискримінації — все це і сьогодні продов-
жує дискредитувати соціальний розвиток сучасного світу, демокра-
тичні принципи його існування, призводить до порушення прав
людини, цілісності суспільства. Соціальні перетворення в ХХІ сто-
літті передбачають, що толерантні взаємовідношення між людьми
повинні стати соціальною нормою сучасного суспільства, прийня-
тою та затвердженою на державному та міждержавному рівнях.

У контексті зазначеного, в Україні гостро постає проблема
гуманізації соціального виховання, набуття молодим поколінням
соціального і професійного досвіду, забезпечення високоякісними
фахівцями соціальної сфери, які здатні реалізувати сучасні завдан-
ня соціальної політики, вдало володіти новими формами та мето-
дами соціальних досліджень, уміло використовувати на практиці
новітні ефективні технології роботи в умовах інклюзивного середо-
вища.

Наукові пошуки із вирішення проблеми формування толеран-
тності загалом, та толерантної взаємодії зокрема, посіли централь-
не місце у провідних наукових розробках зарубіжних та вітчизня-
них дослідників: Л. Байбородової, Г. Безюлєвої, Я. Берегового,
Б. Гершунського, О. Гриви, В. Нечерди, І. Пчєлінцевої, С. Раши до -
во го, М. Рожкової, А. Скок, Г. Солдатової, Л. Шайгерової,
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Г. Шеламової. Розробкою методичних рекомендацій з формування
толерантності у молоді займалися О. Асмолов, Л. Байбородова,
В. Бєляєва, В. Глєбкін, М. Магура, Г. Погодіна, М. Рожков,
Л. Федоренко, О. Шарова, В. Шалін. 

Що ж до проблеми дослідження цілеспрямованого формування
у майбутніх соціальних працівників толерантної взаємодії в умовах
інклюзивного середовища, слід визнати, що ця тема на сьогодні
практично не досліджена. Аналіз робіт свідчить, що дослідники
зосереджуються, головним чином, на обґрунтуванні загальних тео-
ретичних основ формування толерантності у дітей та молоді. При
цьому недостатньо уваги приділено пошукам форм і методів фор-
мування толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища
під час фахової підготовки, що негативно позначається на результа-
тах теорії і практики розв’язання проблеми.

Виходячи з актуальності означених напрямів та зростанні
потреб щодо різних форм соціальної роботи, виникає необхідність
покращення фахової підготовки фахівців соціальної сфери і поста-
ють завдання фахово підготувати соціальних працівників до здат-
ності успішно реалізовувати сучасні задачі соціальної політики,
вільно володіти новими формами та методами соціальних та соці-
ально-педагогічних досліджень, використовувати інноваційні
форми та методи соціальної роботи, уміло застосовувати на прак-
тиці ефективні технології практичної роботи, виконувати профе-
сійну діяльність на високому рівні.

Професійна підготовка, як процес, що „забезпечує формування
готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності, лише
тоді розвиває та активізує зусилля та професійну свідомість, коли
пізнавальна діяльність майбутнього соціального працівника здійс-
нюється в умовах близьких до практичної професійної діяльності»
[2, с. 257]. Адже зрозуміло, що підготовка майбутніх соціальних
працівників до роботи в інклюзивному середовищі зумовлює особ-
ливі вимоги до професійної і особистісної підготовки, які, крім
базового рівня знань, повинні розуміти сутність інклюзивного
навчання, володіти певними знаннями щодо психологічних зако-
номірностей і особливостей особистісного розвитку осіб з інвалід-
ністю.

Формування толерантності майбутніх соціальних працівників
«як необхідної професійної якості у процесі фахової підготовки,
доцільно здійснювати на основі комплексного підходу, що полягає
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в продуктивній взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу: викла-
дачів, адміністрації закладу вищої освіти, студентів, їхніх батьків,
спеціалістів з бази практик, громадських організацій, які охоплю-
ють всі аспекти освітньої та соціальної взаємодії» [1, с. 152].

На основі вивчених літературних джерел можна виділити
основні напрямки формування толерантної взаємодії у процесі
навчання та виховання майбутніх фахівців у ЗВО: формування
толерантної особистості має бути організованим та цілеспрямова-
ним процесом; набуття реального позитивного досвіду через толе-
рантну освіту; набуття практичних навичок толерантної взаємодії
безпосередньо у навчальному середовищі закладу; формування
толерантної позиції для мирних шляхів вирішення конфліктів;
застосування комплексного підходу, на основі продуктивної взає-
модії всіх суб’єктів освітнього процесу.
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Анотація. Приділено увагу питанню самореалізації людей з інвалідніс-
тю. Питання досліджено на рівні відчуттів даної категорії людей.
Встановлено основні життєві пріоритети для можливості інтеграції
в оточуючому середовищі. Визначено важливість впливу соціуму на процес
розвитку людей з інвалідністю. Проаналізовано метод казкотерапії як
засіб психологічної допомоги.
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Annotation. Attention to the issue of self-realization of people with disabiliti-
es is paid. The issue at the level of feelings of this category of people is investiga-
ted. Basic life priorities for integration into the environment are identified. The
importance of the influence of society on the process of development of people with
disabilities is determined. The method of fairytale therapy as a means of psycho-
logical help is analyzed.

Сутність інтегрованого навчання оптимально висвітлено через
призму соціально-освітньої інтеграції, що передбачає адаптацію
особистості з обмеженими функціональними можливостями
в освітній простір саме через систему соціальних зв’язків, у проце-
сі міжособистісної взаємодії та спільної діяльності індивіда з члена-
ми певної соціальної групи. в той же час питання самореалізації
людини з інвалідністю в суспільстві сьогодні потребує системного
та детального вивчення [1].

Люди з обмеженими функціональними можливостями повинні
розуміти, що вони не такі як всі, і це може викликати різну реакцію
у людей, деякі члени суспільства можуть неадекватно на них реагу-
вати, люди з обмеженими можливостями можуть притягати погля-
ди, або в деяких людях викликати жалість або навіть агресію, або
злість. Тому вони повинні бути до цього готові, не звертати увагу на
не адекватні реакції, буди внутрішньо спокійними, впевненими
в собі та самодостатніми особистостями. 

Люди з обмеженими функціональними можливостями
повинні шукати свою унікальність, неповторність, шукати себе,
розвиватися, наскільки це можливо, мати улюблені заняття та
хобі, розвивати творче мислення, треба вчитись, осягати щось
нове, якісь навики. Звичайно таким людям потрібна любов та
підтримка сім’ї, вчителів та друзів. Їх потрібно хвалити та заохо-
чувати за нові досягнення, щоб в них був стимул для розвитку,
щоб вони не відчаювались, не складали рук, а прагнули пізнава-
ти світ, радіти життю, не дивлячись на обмеженні можливості,
досягати чогось, навчатись чомусь новому, розкривати та реалізо-
вувати себе. 

Багато людей з обмеженими функціональними можливостями
досягли успіху у житті, треба читати їхні біографії, або дивитись про
них відео в Інтернеті, вони пройшли тяжкий шлях з обмеженими
можливостями, але досягли успіху, тому з таких людей можна брати
приклад, намітити якісь кроки на досягнення своїх цілей.
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Вважаю, що для кожної людини важливо мати якусь мету, щоб
життя мало ціль, яка зробить тебе щасливим, дасть щось, що ти
хочеш від життя. Досягнення мети не дасть часу для поганих думок,
треба прагнути долати труднощі і отримувати від життя те що ти
хочеш. Для початку ставити реальні цілі. і якщо, щось не буде вихо-
дити — не треба відчаюватись, невдачі бувають у всіх людей, але
успішні люди пробують знову. Якщо ми кудись прикладаємо свої
зусилля, то результат обов’язково буде.

Людині з інвалідністю треба шукати щось приємне, якісь радо-
щі життя. в Інтернеті можна знайти багато ідей, щось що буде до
вподоби якійсь конкретній людині. Варто показати, які бувають
радощі життя (які теж може відчути), ця людина повинна відчувати
себе щасливою не дивлячись ні на що, їй потрібна підтримка,
людина не повинна відчувати себе тягарем. Треба намагатися збіль-
шити мобільність і можливості, використовуючи сьогоднішні
надбання, що з’являються завдяки науково-технічному розвитку.

Людина з обмеженими функціональними можливостями
потрібна відчувати себе важливою, насамперед в своїй сім’ї, він
повинен відчувати що його думка важлива, потрібно частіше обго-
ворювати різноманітні побутові дрібниці. Добре, щоб така людина
бачила результат своєї праці і відчувала за себе гордість.

Зараз в психотерапії дуже популярною стає казкотерапія.
Можна скласти для себе про себе казку з щасливим кінцем. Це
певні шляхи вирішення своїх проблем. Під терміном казкотерапії
можна розуміти засоби передачі психологічних знань про соціаль-
не становлення особистості за допомогою метафоричних засобів.
Для кожного педагога, а особливо, для того, хто працює з особли-
вою людиною, дуже важливий хоч найменший прогрес у її розвит-
ку, бо кожен такий крок — це запорука майбутньої соціалізації.
і саме використання методів казкотерапії дають результати. Казка
вчить радіти і сумувати, переживати, співчувати і знаходити вихід,
спонукає до мовного контакту. Використання казок для корекції
негативних станів і проявів у людей з інвалідністю спрямоване на
формування відношення до персонажу, дії на емоційному рівні,
прояву власних позицій поведінки, необхідних для соціалізації;
ідентифікації власного «Я» з тим або іншим персонажем, пізнання
чарівних загадкових проявів життя; колективна участь у спільних
діях; розширення кругозору, ознайомлення з жанрами народної
художньої культури. Тож, у такому контексті значення казкотерапії
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розширюється до «соціальної адаптації», допомагаючиє вирішува-
ти проблеми інтегрованості в суспільстві. 

Люди з обмеженими функціональними можливостями бажають
щоб до них відносилися з повагою, надмірна жалість пригнічує їх,
вони бажають щоб в них бачили насамперед людину, а не інваліда.

Для людей з обмеженими функціональними можливостями
важливо жити повним життям, шукати себе, розвиватися, ставити
якісь цілі, працювати над собою. А їх оточення має підтримувати
таких людей та заохочувати.
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Анотація. Згідно до закону «Про освіту»- «сукупність умов, способів
і засобів їх реалізації для СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ, виховання та розвит-
ку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей». Ми
говоримо про спільне навчання дітей, спільне перебування дітей з пору-
шеннями психо-фізичного розвитку та без нього в комфортному середови-
щі. Одним із складових технологічних явищ, який може вирішити цю про-
блему є «особистісно орієнтоване навчання», яке дозволить кожній
дитині розвиватися з урахуванням всіх своїх індивідуальних особливостей.
Пропонується розробка концепції педагогіки партнерства викладача
і дітей, яка дозволить створити командну взаємодію та взаємодопомогу
всередині колективу. 

Анотація. According to the Law «On Education» — «a set of conditions,
methods and means of their implementation for the JOINT LEARNING, upbrin-
ging and development of the seekers of education, taking into account their needs
and opportunities». We are talking about co-teaching children, co-finding chil-
dren with and without disabilities in a comfortable environment. One of the com-
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ponents of technological phenomena that can solve this problem is «personally
oriented learning», which will allow each child to develop taking into account all
their individual characteristics. It is proposed to develop the concept of pedagogy
of teacher-children partnership, which will allow to create team interaction and
mutual assistance within the team.

Що таке інклюзивне освітнє середовище? Звернімося до закону
«Про освіту» — «сукупність умов, способів і засобів їх реалізації
для СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ, виховання та розвитку здобувачів
освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей».

Ми говоримо про спільне навчання дітей, спільне перебування
дітей з порушеннями психо-фізичного розвитку та без нього в ком-
фортному середовищі.

Згідно закону «Про освіту»- «особа з особливими освітніми потреба-
ми» — це «особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової під-
тримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту».

Також, «Інклюзивне навчання — це «система освітніх послуг,
гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації,
врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та
включення до освітнього процесу всіх його учасників».

На перший погляд, як дитина може бути виділена із колективу
і не спийматися в ньому? За зовнішніми ознаками фізичного стану
та інтелектуального, який не «задовільняє» потребам колективу. 

І тут постає питання, як створити систему освіти, яка дозволить
приділяти увагу педагогам дітям 2-х різних категорій, не порушую-
чи навчального процесу. Одним із складових технологічних явищ,
який може вирішити цю проблему є «особистісно орієнтоване
навчання», яке дозволить кожній дитині розвиватися з урахуван-
ням всіх своїх індивідуальних особливостей. Пропонується розроб-
ка концепції педагогіки партнерства викладача і дітей, яка дозво-
лить створити командну взаємодію та взаємодопомогу всередині
колективу. 

Розробка даної концепції також потребує «пере форматування»
всіх навчальних заходів системи освіти з урахованням технічних
потреб(від ліфтів до персоналу), які задовольнять потреби всіх
дітей з різними особливостями. Як ми розуміємо на даний час стра-
тегія розвитку Державної освіти виключає ці можливості і тому всі
ці питання кладуться на плечі адміністрації ВНЗ або меценатів.
Якщо розробити системний план впровадження таких нововведень
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і співпраця с департаментами «Корпоративної соціальної відпові-
дальності» провідних міжнародних компаній представлених
в Україні можна залучитися підтримки часткової планової реаліза-
ції цих проектів, а згодом і підтримка Державного апарату. 

Але, це питання не вирішує проблему самого навчального про-
цесу і обізнаність педагогів працювати в такому середовищі. і це не
стосується тільки обізнаності викладача, а і ще психологічної
готовності викладача працювати в такому середовищі. Одним із
складових явищ такого процесу можливо впроваджувати систему
поетапного змішаного «наставництва» в середині колективу, яке
дозволить дітям проявляти ввічливість, а також розвивати навички
комунікації, концентрації, стрессостійкості та інші.

Якщо ми будемо розцінювати інклюзивну освіту зі сторони
батьків, то багато з них проти такої змішаною системи навчання.
Якщо проводити виховну роботу і проявляти позитивні «моменти»
такої системи, як особистий розвиток дитини, а також здобуття
навичок колективної взаємодії, які знадобляться в майбутньому
житті. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСІЇ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА

Заіка Віталій Миколайович,
к.психол.н., доцент кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
zaika_vitaliy@ukr.net

Шкаруба Інна Павлівна,
студентка 4 курсу напряму підготовки «Соціальна робота» 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
inna.shkaruba.1999@gmail.com

Анотація. В статті розкрито розуміння поняття депресії. Подано
фактори розвитку депресивних розладів, симптоми та клінічні варіанти
депресії. Також охарактеризовано «масковану» депресію: її особливості
та прояви. Проаналізовано вікові та статеві особливості депресії.
Виділено найголовніші напрями роботи з терапії депресії.

Annotation. The article describes the concept of depression. Factors of deve-
lopment of depressive disorders, symptoms and clinical variants of depression are
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presented. It also describes «masked» depression: its features and manifestations.
Age and sex characteristics of depression are analyzed. The main directions of
work on the treatment of depression are highlighted.

Вступ. Стрімкий розвиток сучасного суспільства, стреси, підви-
щення динамічності життя, глобальна інформатизація часто при-
зводять до розладів психічної сфери особистості та депресій.
Своєчасне виявлення та подолання депресивних станів дає можли-
вість уникнути небажаних ускладнень та повернути людину до нор-
мального активного життя.

Виклад основного матеріалу. Депресія — це синдром, що харак-
теризується зниженим настроєм (гіпотимією), гальмуванням інте-
лектуальної і моторної діяльності, зниженням вітальних спонук,
песимістичними оцінками себе і свого положення в навколишній
дійсності, соматоневрологічними розладами. За А.В. Снежнєв сь -
ким, депресії властиві такі когнітивні властивості, як негативна,
знищуюча оцінка власної особистості, зовнішнього світу і майбут-
нього [1]. 

За останніми дослідженнями нейробіологічними механізмами
розвитку депресивних розладів вважають наступні фактори [2]:
генетично обумовлена спадковість (дефекти генів та хромосом);
дефіцит норадреналіну в деяких структурах мозку; зниження вміс-
ту серотоніну в синапсах нервових клітин; гормональні аномалії
пов’язані із розладом функції гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової
системи, яка формує реакції організму на стресові фактори. 

Депресивні стани відрізняються великим різноманіттям
і поширеністю. Схематично виділяють дев’ять основних клінічних
варіантів депресії, що об’єднані в три групи (P. Kielholz) [1]: 1) сома-
тогенні, що виникають у зв’язку з яким-небудь захворюванням
внутрішніх органів — органічна і симптоматична; 2) ендогенні, що
спостерігаються при психічних захворюваннях — шизофренічна,
циркулярна, періодична, інволюційна; 3) психогенні, котрі пов’яза-
ні з емоційним перенапруженням, внутрішнім конфліктом або
багатократними психічними травмами (конфліктами, що повторю-
ються, в сім’ї або на роботі) — невротична, виснаження, реактивна.

Чарльз Костелло з університету Калгарі виокремлює наступні
симптоми депресії: дисфорія (порушення настрою із переважанням
похмурого, злобно-дратівливого настрою), відсутність інтересу,
ангедонія (втрата почуття радості та насолоди), соціальна дисфунк 
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ція, проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги, порушення
самооцінки, сором та відчуття провини, безнадія, розлади апетиту,
розлади сну, суїцидальні наміри тощо [4].

Окремого розгляду потребує так звана «маскована» або «ларво-
вана» депресія, при якій хворі пред’являють різноманітні скарги
соматичного характеру (безсоння, психалгії — головний біль, біль
у серці, м’язовий біль чи біль у спині, шлунково-кишкові розлади,
зміни апетиту, астенію). Такі люди схильні звертатися за допомогою
до лікарів різного профілю, шукаючи причину їх фізичних розладів.
Цікаво, що при цьому майже відсутні скарги на знижений настрій,
або вони займають другорядне місце і розглядаються як природня
реакція на соматичні розлади, котрі насправді є невротичними.

Одним із важливих диференціально діагностичних критеріїв
маскованої депресії є парадоксальна добова циклічність, за якою
хвора людина завжди відмічає погіршення стану в ранковий час або
полегшення стану до вечора. На противагу цьому справжня астенія
при інфекційних захворюваннях пов’язана з погіршенням самопо-
чуття в другій половині дня. Також до проявів маскованої депресії
відносять: розлади сну (відсутність сну в ранкові часи та втрата задо-
волення від нього); зміни апетиту (депресивна анорексія — зни-
ження апетиту або депресивна булімія — підвищення апетиту, при
яких відмічається втрата відчуття насищення їжею та втрата відчут-
тя її смаку); розлади статевої функції (зниження та зникнення
потягу та інтенсивності оргазму); психалгії (не пов’язані з фізичним
навантаженням, інтенсивні в ранковий час, зазвичай відрізняються
не гостротою болю, а відчуттям «важкості»); астенію (емоційно-
роздратована слабкість з втомленістю та нездатністю виносити
розумові і фізичні навантаження) [3].

Специфічними є статеві прояви депресії. Так, у чоловіків депре-
сія найчастіше проявляється у вигляді фізичних скарг. При цьому
в емоційній сфері у них переважають явища роздратованості та
вони не схильні визнавати психічні причини своїх страждань.
Жінки проявляють більшу готовність говорити про такі явища, як
пригніченість, туга та сльозливість. Саме тому у них дещо легше
розпізнаються ознаки депресивного стану.

В дитячому та підлітковому віці діагностичні критерії депресії
залишаються тими ж, але в них депресія може проявлятися у вигля-
ді підвищеної роздратованості, імпульсивності та замкнутості,
схильності до самопошкоджень, зниження навчальної успішності.
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у зв’язку із нерозпізнаною та нелікованою депресією у підлітків
значно підвищується ризик вживання наркотиків, алкоголю та
виникнення суїцидальних намірів.

Висновки. Таким чином, особливості прояву депресії, особливо
маскованої, дають нам можливість вчасно розпізнати депресивний
розлад. А своєчасне виявлення та постановка правильного діагнозу
дає можливість якомога раніше здійснити терапевтичний вплив.
Серед найголовніших напрямів роботи з терапії депресії виділяють
наступні: 1) лікування антидепресантами, 2) психотерапію, 3) пра-
вильно збалансоване харчування, 4) світлотерапію, 5) фізичні впра-
ви, 6) відновлення структури сну.
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Проблема особистості виникла досить давно, ще коли первині люди
об’єднувались в групи, спільноти, які давали можливість, вести колек-
тивне господарство, існувати. Неодмінно їм були притаманні самі проце-
си соціалізації, але власне на той час і в межах тих спільнот де вони меш-
кали. Взагалі проблемою особистості займається велика кількість наук
про людину. Єдине, що їх розділяє це сам предмет вивчення тобто, що
актуалізується в особистості. Власне соціальна психологія вивчає осо-
бистість в закономірностях її поведінки і діяльності за умов включення
в соціальні групи, а також психологічні характеристики самих цих груп.
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The problem of personality arose a long time ago, when primitive people joined
groups, communities that gave the opportunity to lead a collective farm, to exist.
Certainly they were inherent in the processes of socialization, but in fact at that time
and within the communities where they lived. In general, the problem of personality
deals with a large number of human sciences. The only thing that separates them is the
very subject of study, that is, actualized in the individual. In fact, social psychology stu-
dies the personality in the patterns of its behavior and activity in terms of inclusion in
social groups, as well as the psychological characteristics of these groups themselves.

Особистість — це конкретний людський індивід з індивідуально
виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та
фізичними властивостями. Особистість виникла й розвинулася
у процесі суспільно-історичного розвитку людства, у процесі робо-
ти. Належність особистості до певного суспільства, до певної сис-
теми суспільних відносин визначає її психологічну та соціальну
сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї сві-
домості, виконувані нею суспільні ролі, суспільно корисна спрямо-
ваність її діяльності.

Проблема особистості, безпосередньо стала тим фокусом де
схрещуються всі грані життя суспільства: економічного, політично-
го, духовного, тощо. Незважаючи на численні спроби знайти
загальні підходи, в працях дослідників існує багато визначень осо-
бистості, що пов’язано з багатозначністю цього поняття.

З одного боку, воно позначає конкретного індивіда (особу) як
суб’єкта діяльності в єдності його індивідуальних властивостей
(одиничне) і соціальних ролей (загальне) (І.С. Кон). з іншого боку,
особистість руйнується як соціально визначений індивід, який
інтегрує соціально-значущі риси, утворені в процесі прямої
і непрямої взаємодії з іншими людьми, що й робить його суб’єктом
праці, пізнання і спілкування.

Особистістю не народжуються, особистістю стають. Централь -
ним процесом становлення особистості вступає процес соціалізації
людини, особливо в процесі соціальної роботи.

У загальному процесі прилучення індивіда до соціуму і розвит-
ку його соціально-психологічних характеристик доцільно відокре-
мити етапи первинної соціалізації, що охоплює дві стадії: від
народження до початку навчання в школі; від початку навчання
в школі до початку соціальної зрілості (вступ до трудового життя
і вибір професії).
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Соціалізація постає як єдність двох суперечливих боків. Не
завоювавши умов середовища, не затвердивши себе в ньому, не
можливо активно впливати на нього. Разом із тим засвоєння соці-
ального досвіду неможливе без індивідуальної активності самої
людини в різних сферах діяльності.

Людина як особистість сама створює суспільні відносини,
але перш ніж вона стане особистістю, їй доводиться пройти шлях
соціалізації в різних групах. Залежно від ролі та місця. яке 
вона посідає в них, формується певний тип особистості та її
структура.

Усвідомлення людиною світу не зводиться до відображення
лише зовнішніх об’єктів. Фокус свідомості може бути
спрямовано і на самого субґєкта, на його власну діяльність, його
внутрішній світ. Таке усвідомлення людиною самої себе отрима-
ло в психології статус особливого феномена — самосвідомості.
Самосвідомість — це здатність людини усвідомити саму себе,
своє «Я», свої потреби, інтереси, цінності, своє буття і його сенс,
власну поведінку й переживання тощо. На відміну від свідомості,
самосвідомість орієнтована на осмислення людиною своїх дій,
почуттів, думок, мотивів поведінки, інтересів, своєї позиції в сус-
пільстві. Якщо свідомість є знанням про іншого, то самосвідо-
мість — знанням людини про саму себе. Якщо свідомість
орієнтована на весь обґєктивний світ, то об’єктом самосвідомос-
ті є сама особистість. у самосвідомості вона постає і як суб’єкт,
і як об’єкт пізнання. 

У структурі особистості розрізняють типове та індивідуальне.
Типове є тим найзагальнішим, що властиве кожній людині і харак-
теризує особистість узагалі: її свідомість, активність, розумові та
емоційно вольові прояви тощо, тобто те, чим одна людина схожа на
інших людей. Індивідуальне — це те, що характеризує окрему
людину: її фізичні та психологічні особливості, спрямованість,
здібності, риси характеру тощо, тобто те, чим одна людина відріз-
няється від інших людей.

Скерованість — вибіркове ставлення людини до дійсності.
Можливості — це сукупність здібностей, що забезпечують успіх

діяльності.
Характер — комплекс сталих психічних властивостей людини,

що виявляється в її поведінці та діяльності у ставленні до себе та
суспільства.
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Самоуправління — це утвердження самоусвідомлення особис-
тості, це є початок формування особистості, перехід індивіда до
особистості.

Індивідуальність — це цілісна характеристика окремої людини
її оригінальність, самобутність її психічного стану. 

ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ

Іванюк Інна Яківна,
старший викладач Луцького інституту 

Університету «Україна»
Inna_088@ukr.net

Анотація. у статті висвітлюється поняття «особистісний потенці-
ал», його зміст, особливості. Основну увагу зосереджено на психологічних
умовах, які визначають формування і реалізацію особистісного потенціа-
лу студентів з інвалідністю.

Summary. The concept ‘personal potential’, its content, features are highlig-
hted in the article. The main focus is on the psychological conditions that deter-
mine the formation and realization of the personal potential of students with disa-
bilities.

Проблема реалізації особистісного потенціалу людини з інва-
лідністю, котра стикається з численними труднощами у процесі
здобуття професійної освіти є вкрай актуальною для закладів вищої
освіти. в умовах гуманізації і демократизації суспільства, соціаль-
них та освітніх деформацій важливим завданням на сьогодні є ство-
рення рівних стартових можливостей для всіх громадян, незалежно
від психофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі, соціально-
економічного статусу людини. 

Цей факт підтверджують численні дослідження сучасних вче-
них (К.О. Абульханова-Славська, В.А. Скрипник, О.І. Купрєєва,
К.О. Фролова, Н.Л. Кулик, В.І. Муляр, В.С. Мухіна, Л. М. Коган).
До групи передумов, які забезпечують зростання та розкриття осо-
бистісного потенціалу молоді, її самоствердження в рамках
навчально-виховного процесу освітнього закладу науковці відно-

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 



271

сять наступні: соціальні, психологічні, психоекологічні, психофі-
зіологічні, психологічні, дидактичні умови тощо. 

Проблема особистісного потенціалу та його реалізації в діяль-
ності розглядається в роботах таких учених, як: Д.А. Леонтьєв,
Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, Л.С. Виготський, В.В. Давидов,
Д.В. Ельконін, E.H. Erikson, О.М. Maslow та ін.

Як зазначає Д. А. Леонтьєв, особистісний потенціал — це дина-
мічна психологічна система з тенденцією до сталого досягнення
цілей, що дозволяє перевищувати звичайні діяльнісні показники за
рахунок накопиченого особистісного ресурсу можливостей на
шляху до досягнення акме [2].

У психологічній літературі виокремлено різні показники осо-
бистісного потенціалу: особистісна автономія і незалежність,
готовність до внутрішніх змін; здатність сприймати нову невизна-
чену інформацію; постійна готовність до дії; особливості плануван-
ня діяльності; тимчасова перспектива особистості. 

Особистісний потенціал людини характеризує внутрішню
фізичну і духовну енергію людини, її діяльну позицію, спрямовану
на творче самовираження й самореалізацію. Таким чином, «зона
особистісного потенціалу» завжди являє собою зону особистісного
зростання і говорить про його активну і пасивну сторони.
Особистісний потенціал людини може змінюватися. Ці зміни
можуть бути як прогресивними, так і регресивними, що вказує на
необхідність врахування при плануванні і впровадженні нововве-
день не тільки характеру і ступеня їх впливу на особистісний потен-
ціал людини, а й можливі наслідки цих впливів.

Процес реалізації особистісного потенціалу студентів з інвалід-
ністю тісно пов’язаний із соціально-професійним зростанням.
Умови інтегрованого освітнього середовища виступає своєрідним
каталізатором процесу самореалізації особистості, дають можли-
вість виходить поза межі свого Я і розвиватися в різних напрямках,
які пропонує освітній заклад. Здобуваючи професійну освіту, осо-
бистість, залежно від обраної професії, формує професіограму
фахівця та власний професійний профіль [1].

На підставі аналізу наукових джерел можна стверджувати, що
до основних психологічних умов, які визначають формування і реа-
лізацію особистісного потенціалу студентів з інвалідністю, слід від-
нести наступні: активна життєва позиція, здатність до життєвої
напруги; позитивне самоставлення, усвідомлення самоцінності,
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власної гідності та цінності життя; індивідуалізація; свобода і від-
повідальність; рефлексія; здобуття освіти; включення в інтегроване
освітнє середовище; створення сприятливого психологічного клі-
мату в сім’ї та формування позитивного ставлення громадськості;
продуктивне використання часу; віра в себе, у власні сили, у вищі
істини, у краще майбутнє; високий рівень розвитку волі. 

Отже, особистісний потенціал людини відіграє важливу роль в її
житті. Тому від того, як правильно буде проходити процес форму-
вання потенціалу та його розвиток, залежить успіх індивіда.
Наявність необхідних психологічних умов у освітньому закладі
забезпечує міцний фундамент для побудови ефективної стратегії
реалізації особистісного потенціалу студентів з інвалідністю.
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До переліку клієнтів соціальних працівників належать особи з інвалід-
ністю. у дослідженні ми виходили з тих міркувань, що інклюзивне освітнє
середовище має позитивний вплив на формування у майбутніх соціальних
працівників належного рівня педагогічної культури. Таке освітнє середо-
вище підвищує професійну мотивацію та вдосконалює культуру спілку-
вання. Високий рівень педагогічної культури є дуже важливим під час
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роботи з людьми, які мають інвалідність.
The list of clients of social workers includes persons with disabilities. In the

study, we have taken the view that an inclusive educational environment has a
positive impact on the formation of an appropriate level of pedagogical culture in
future social workers. This educational environment enhances professional moti-
vation and enhances the culture of communication. A high level of pedagogical
culture is very important when dealing with people with disabilities.

За даними ООН, кожна десята людина на планеті має фізичні,
розумові чи сенсорні порушення, у 25 % всього населення є різні
розлади здоров’я. Міністерством соціальної політики України вже
зареєстровано близько 3 млн. людей з інвалідністю, зокрема 168 тис.
дітей. Крім того, збільшується їхня кількість: щорічно реєструється
200–220 тис. осіб, на 450 тис. вагітностей народжується 150 тис.
дітей з вродженими вадами, серед яких 20 тис. — із важкими пору-
шеннями. з огляду на таку статистику, нині суттєво зростає роль інк-
люзивного освітнього середовища у професійній підготовці майбут-
ніх фахівців, що працюватимуть в системі «людина-людина».

У довідковій літературі наголошено на тому, що інклюзія (вклю-
чення) — це «процес, при якому що-небудь включається, тобто
залучається, охоплюється, або входить до складу, як частина ціло-
го» [4]. З’ясовано, що англійське дієслово «inclusion» перекладаєть-
ся, як утримувати, включати, мати місце в своєму складі. Тому
«inclusion» є терміном, що відображає нові погляди не лише на
освіту, але й на місце людини в суспільстві. Саме соціальні праців-
ники доволі часто стикаються із необхідністю надавання кваліфіко-
ваної соціальної допомоги особам з інвалідністю. Через об’єктивні
обставини ці клієнти обмежені у реалізації таких життєвих потреб,
як самообслуговування, пересування, контролі за своєю поведін-
кою, їм важко активно та вільно спілкуватися. Їхній соціальний
розвиток перебуває у безпосередній залежності від компетентності
фахівців, які їм надають соціальну допомогу та реабілітацію.
Виходячи з цього, майбутні соціальні працівники мають бути гото-
вими до роботи з такою категорією своїх клієнтів.

Науковці [1] одностайні у тому, що інклюзивна освіта володіє знач-
ними перевагами для осіб з особливими освітніми потребами, а саме:

– відбувається поліпшення когнітивного, моторного, мовного,
соціального та емоційного розвитку в наслідок спілкування з одно-
літками;
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– здорові студенти відіграють роль моделей та при цьому вини-
кає реальна можливість для налагодження дружніх взаємостосунків;

– активніше та більш функціонально проходить оволодіння
новими вміннями та навичками; 

– організація освітнього процесу відбувається на основі орієн-
тації на сильні сторони студентів з врахуванням їхніх здібностей та
інтересів. 

Відзначимо, й те, що є позитивні сторони є і для здорових сту-
дентів від того, що вони навчаються в інклюзивному освітньому
середовищі. Зокрема, у них є реальні можливості навчитися при-
родно сприймати і толерантно ставитися до своїх ровесників, які
мають особливі потреби, а також вони мають змогу навчитися спів-
робітництву та комунікації.

У цьому контексті вважаємо, що інклюзивне освітнє середови-
ще має вагомий вплив також і на процес формування у майбутніх
соціальних працівників належного рівня педагогічної культури, яка
виступає частиною загальнолюдської культури. Саме в педагогічній
культурі відображені духовні та матеріальні цінності освіти й вихо-
вання, а також способи творчої педагогічної діяльності, необхідні
для обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціаліза-
ції особистості та здійснення освітньо-виховного процесу [2, с. 16].
Поділяємо позицію В. Ягупова, який наголошує на тому, що педа-
гогічна культура передбачає оволодіння фахівцем «педагогічним
досвідом людства, ступінь його досконалості в педагогічній діяль-
ності, досягнутий рівень розвитку його особистості» [3, с. 168].

У нашому розумінні педагогічну культуру можна вважати най-
вищим проявом професійної освіченості та професійної компетен-
тності майбутніх фахівців соціальної сфери. Педагогічна культура
майбутнього соціального працівника відображає тип педагогічного
впливу на соціальне оточення (клієнтів, колег, партнерів) під час
виконання професійних обов’язків, систему цінностей та особис-
тісні позиції. з огляду на наведені аргументи можемо констатувати,
що педагогічну культуру особистості характеризує сукупність осо-
бистісних рис, гуманістична спрямованість діяльності, творче про-
фесійне мислення, здатність до ефективного спілкування як з коле-
гами, так і з клієнтами, підвищення соціальної відповідальності за
свою діяльність. Вважаємо, що високий рівень педагогічної культу-
ри є особливо важливим під час роботи з людьми, які мають інва-
лідність. 
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Анотація. в тезах приведено аналіз вивчення проблеми професійного
самовизначення особистості у вітчизняній та зарубіжній психології.
Зазначено теоретичні аспекти проблеми самовизначення в працях вітчиз-
няних та зарубіжних психологів. Застосування вірно визначених концеп-
туальних підходів щодо проблеми професійного самовизначення є важли-
вим в детермінації планів і перспектив в майбутньому.

Abstract. In theses analysis of the study of the problem of professional self-
determination of national and foreign psychology. Theoretical aspects of the pro-
blem of self-determination in the works of national and foreign psychologists. Use
correct identified conceptual approaches to the problem of professional self-
determination are important in determining future plans and perspectives.

Проблема професійного самовизначення особистості належить
до тих психолого-педагогічних проблем, які активно розробляють-
ся. Велика увага до даної проблеми пояснюється наступними
обставинами. По-перше, глибоке дослідження професійного само-
визначення особистості відповідає насущним потребам народного
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господарства. Це пов’язано з тим, що незавершеність професійно-
го самовизначення, розтягненість цього процесу в часі — у багатьох
випадках причина недостатньої задоволеності частини людей
своєю професією, а отже, і недостатності висококваліфікованих
конкурентоспроможних працівників. 

По-друге, проблема професійного самовизначення — це клю-
чова проблема психології професійного становлення особистості,
в якій професійне самовизначення розглядається, з одного боку, як
«ядро», найбільш значущий компонент професійного розвитку
людини, з іншого — як критерій, один з етапів цього процесу. Тут
вивчення професійного самовизначення виступає як істотна скла-
дова частина загального циклу теоретико-експериментальних
досліджень по побудові наукової теорії професійного становлення
особистості. Поглиблення поняття про основні закономірності
професійного самовизначення, розробка системи критеріїв і показ-
ників його успішності є основною умовою свідомого і цілеспрямо-
ваного управління цим процесом (через систему професійної орі-
єнтації, і в ході професійного навчання).

Проблема професійного самовизначення має три рівні вирішен-
ня: методологічний, теоретичний та експериментальний.
Теоретичні аспекти проблеми самовизначення аналізуються в пра-
цях Б. Ананьєва, Л. Божович, Е. Клімова, А. Петровського,
С. Рубінштейна, В. Чебишевої, М. Гінзбург, Є. Головаха, А. Мудрик,
вивчають її у зв’язку з життєвими перспективами особистості і пла-
нуванням майбутнього. Т. Афанасьєва, Д. Фельдштейн розглядають
професійне самовизначення під призмою соціального самовизна-
чення. К. Абульханова-Славська, М. Пряжніков наголошують на
зв’язку професійного самовизначення із розвитком особистості.

Різноманіття концептуальних підходів щодо проблеми профе-
сійного самовизначення викликане не тільки складністю даного
питання, але і культурно-історичною обумовленістю реалізації
самовизначення більшістю людей, що проживають в конкретній
країні (або в конкретних регіонах однієї і тієї ж країни), а також
неоднорідністю населення (можливих клієнтів) конкретних країн
і регіонів. Все це ускладнює виділення «найкращих» концептуаль-
них підходів і робить проблему професійного самовизначення бага-
тообразною по способах розгляду і вирішення.

Таким чином, процеси самовизначення в юнацькому віці
визначаються потребою у самореалізації. Крім того, відбувається
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активізація процесів самопізнання та формування свого «я«, визна-
чення власної життєвої позиції та світогляду. Тому, потреба у про-
фесійному самовизначенні стає основною умовою подальшого роз-
витку. Отже, особистісне самовизначення розглядається як:
результат самоусвідомлення і самопізнання та формування на цій
основі «я-уявлень», тобто уявлень про свої індивідуальні риси,
детермінація планів і перспектив в майбутньому.

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«РЕДАГУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

В ІНКЛЮЗИВНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Лоза Галина Іванівна,
канд. наук із соціальних комунікацій, 

начальник навчально-виробничого відділу Видавництва «Політехніка»
Національного технічного університету 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського»
lozagi@ukr.net

На основі аналізу викладання дисципліни «Редагування навчальної
літератури» у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини
Україна» досліджено аспекти інклюзивного підходу в професійну підго-
товку студентів спеціальності «Журналістика». 

Ключові слова: інклюзивно-освітнє середовище, фахова підготовка,
навчальна література, видавнича справа та редагування.

On the basis of analysis of teaching of discipline of «Editing of educational
literature» in the Opened international university of development of man
Ukraine» investigational aspects of inklyuzivnogo approach in professional pre-
paration of students of speciality «Journalism».

Keywords: inklyuzivno-educational environment, professional preparation,
educational literature, publishing business and editing.

Постановка проблеми. Принцип рівності прав людей із інвалідніс-
тю передбачає рівні можливості для життя у суспільстві. Інтеграція
людей у суспільство із різним станом здоров я зумовлює запровад-
ження комплексів для повноцінної інклюзії у навчальний процес —
це особлива система навчання, з індивідуальним підходом до студен-
тів усіх нозологій, зі змінами на всіх рівнях освіти і, насамперед, фор-
муванням безбар’єрного освітнього середовища [2]. 
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Мета дослідження — проаналізувати особливості інклюзивного
підходу до студентів з інвалідністю на прикладі викладання дис-
ципліни «Редагування навчальної літератури» у Відкритому міжна-
родному університеті розвитку людини «Україна».

Результати дослідження. у «Положенні про організацію освіт-
нього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку
людини «Україна» від 27. 01. 2015 р. зазначено, що: «стандарти
вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти
в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки
кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання
якості змісту та результатів освітньої діяльності Університету» [1,
с. 28]. Очевидно, що якісна підготовка студентів із інвалідністю є
запорукою конкурентоспроможності фахівців, орієнтованих на
потреби сучасного ринку праці, тому дисципліна «Редагування
навчальної літератури» входить до навчального плану кафедри жур-
налістики, видавничої справи, поліграфії та редагування. у межах
курсу студенти опановують теоретичні засади, соціальні функції
журналістики, її основні напрями і форми; етапи розвитку видав-
ничої справи та редагування в Україні та світі; вивчають видавничі
стандарти; навчаються критично осмислювати значний обсяг
інформації; опановують практичні аспекти створення самостійно-
го видавничого продукту, розвивають професійний потенціал. 

Для забезпечення інклюзії студента з інвалідністю враховують
труднощі сприйняття матеріалу: «останніми роками активно ство-
рюються інформаційні видання (навчальні), що потребує навичок
аналітико-синтетичного оброблення інформації, вибору адекват-
них методик аналізу інформаційних матеріалів і вміння самостійно
вирішувати завдання. Майбутні видавці мають правильно та швид-
ко орієнтуватися у світі технологічних і технічних інновацій, уміти
добувати, аналізувати, синтезувати, опрацьовувати інформацію,
виділяти основний зміст, формулювати в логічній послідовності —
це нелегко для студентів, потрібні вміння і навички, яким необхід-
но навчати, що на сьогодні теж є актуальним» [5].

При цьому в кожному індивідуальному випадку важливо, яким
чином студент сприймає матеріал: візуально, на слух чи тактильно.
Відповідно на лекціях студенти працюють з методичними і дидак-
тичними матеріалами: конспектами лекцій, практичними, семі-
нарськими, тестовими завданнями у паперовому, аудіо- та елек-
тронному форматах, використовують диктофони, слухові апарати,
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ноутбуки. Крім того, на сучасному етапі інклюзія неможлива без
позааудиторної діяльності інформаційних та комп’ютерних техно-
логій» [2], тому для легкого доступу до матеріалу в електронному
вигляді, студенти зможуть підлаштовуватися до вимог, змінюючи
текст, розмір, колір і контрастність, використовуючи інформацію
для копіювання, озвучування, шрифтів Брайля та ін. [3; 4]. 

Висновки. Отже, важливою запорукою успішної інклюзії сту-
дентів із інвалідністю є дотримання стандартів вищої освіти, вимог
до змісту та результатів викладання дисципліни, де ключовим кри-
терієм є доступність поданого матеріалу з урахуванням можливос-
тей і особливостей розвитку студентів різних нозологій та сприй-
няття ними навчального матеріалу, організація більш якісного
засвоєння інформації, завдяки різним методикам викладання
навчальних дисциплін за кращим вітчизняним та світовим досві-
дом інклюзії. Успіхи студентів із інвалідністю залежать від розумін-
ня їхніх потреб, надання кваліфікованої допомоги, доброзичливос-
ті, людяності та чуйності викладачів профільних дисциплін, що
допомагає майбутнім фахівцям видавничої справи та редагування
чіткіше визначати перспективні напрями своєї діяльності.
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Розглянуто питання інклюзивної освіти осіб з інвалідністю та вибору
фахового напряму навчання. Наведено, що питання залучення у навчаль-
ний процес вищої школи осіб які отримали інвалідність внаслідок бойових
дій та інших соціальних небезпек можливо, в тому числі за рахунок вико-
ристання певної системи анкетування.

The question of inclusive education of persons with disability and choice of
professional direction of studies is considered. It is resulted, that the question of
bringing in the educational process of higher school of persons that got disability
as a result of battle actions and other social dangers maybe, including due to the
use of the certain system of questionnaire.

Становлення інклюзивної освіти в Україні відбувається знач-
ною мірою на основі зарубіжного досвіду.

Реформування освіти в напрямі інклюзії підтверджується чис-
ленними змінами в законодавстві України, практичною діяльністю
загальноосвітніх навчальних закладів та узгоджується з основними
міжнародними документами у сфері забезпечення прав дітей, зок-
рема зі статтею 24 «Освіта» Конвенції ООН «Про права осіб з інва-
лідністю» [2, с. 8].
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Проблема виокремлення специфіки впровадження інклюзив-
ної освіти в Україні на основі вивчення зарубіжного досвіду є
нагальною потребою для розвитку теорії і практики вітчизняної
інклюзії, що зумовило появу численних публікацій зі зазначеною
тематикою.

Запровадження інклюзії у сфері освіти передбачає розроблення
й запровадження широкого спектру навчальних стратегій для більш
гнучкого реагування на розмаїття потреб учнів.

Питання інклюзивної освіти, проблеми які виникають у су -
спільстві неодноразово піднімались та є загальновідомими [1, с. 100].

В наш час особливої актуальності набуває питання залучення до
системи інклюзивної освіти людей, які постраждали внаслідок
бойових дій, соціальних надзвичайних ситуацій, в тому числі в сис-
тему вищої освіти [3, с. 215; 4, с. 193; 5, с. 189; 6, с. 50].

Крім того важливим в процесі навчання осіб з інвалідністю нале-
жить дисциплінам що характерні для напряму безпеки життєдіяль-
ності людини: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці»,
«Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Екологія» [5, с. 52].

На нашу думку, не менш важливим є вибір фахового напряму
навчання осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок бойових
дій, соціальних надзвичайних ситуацій.

Такому вибору, професійної орієнтації можуть сприяти такий
інструмент сучасного маркетингу та ринкових, маркетингових
досліджень як опитування, анкетування.

Розроблена система анкетування дає з одного боку отримати
найбільшу інформацію про того кого анкетують, з іншого зорієнту-
вати його в фаховому напряму та підвищити інтерес в навчанні,
особливо в напряму маркетингової діяльності.

Таким чином, питання вибору фахового напряму навчання
потребує подальшого дослідження та вдосконалення.

Список використаних джерел

1. Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник. За заг.
редакцією Байди Л.Ю., Красюкової–Еннс О.В./Кол. авторів: Байда
Л.Ю., Красюкова–Еннс О.В., Буров С.Ю., Азін В.О., Грибальський
Я.В., Найда Ю.М. — К., 2012. — 216 с. 

2. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків /
Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. — К., 2016. — 68 с.

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



282

3. Ляшенко В.В. Соціальні надзвичайні ситуації та проблеми навчання
людей з особливими потребами в вищому навчальному закладі/В.В.
Ляшенко//Актуальні проблеми навчання та виховання людей
в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції
про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної
науково-практичної конференції, (м. Київ, 23–24 листопада 2016 р.).
Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. — С. 214–216. 

4. Ляшенко В.В. Залучення осіб які постраждали в наслідок соціальних
небезпек до системи інклюзивної освіти/В.В. Ляшенко//Успішна
інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи:
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
з міжнародною участю, м. Миколаїв, 17-19 травня 2017 р. / За заг. ред.
А.М. Старєвої; упоряд. О.А. Шевченко, В.В. Мельніченко,
С.В. Кандюк-Лебідь. — Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2017. — С. 191–194.

5. Ляшенко В.В. Інклюзивна освіта людей, котрі отримали інвалідність
під час бойових дій/В.В. Ляшенко//Актуальні проблеми навчання та
виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі
реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVIІ
Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 22 листопада
2017 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2017. — С. 186–189.

6. Ляшенко В.В. Інклюзивна освіта осіб з інвалідністю та система
дисциплін напряму безпеки життєдіяльності людини/В.В.
Ляшенко// Актуальні проблеми навчання та виховання людей
в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції
про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVIII Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Київ. — 21 листопада 2018 р.).
Частина 2. — К.: Університет «Україна», 2018. — С. 50–53.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ 
СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ

Мазур Валентина Михайлівна,
доктор філософії в галузі психології, доцент, 

доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я 
Миколаївського інституту Університету «Україна»

vmazur53@gmail.com

Розкриваються психологічні аспекти процесу адаптації до умов
навчання у ВНЗ; особливості соціально-психологічної адаптації студен-
тів з обмеженими функціональними можливостями, висвітлено трудно-
щі адаптації студентів з особливими потребами під час навчання у ВНЗ,
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умови успішної адаптації студентів з обмеженими функціональними
можливостями.

Ключові слова: адаптація студентів, інвалідність, соціально-психо-
логічна адаптація, дезадаптація, інтегроване навчання, супровід навчан-
ня студентів з особливими потребами.

The psychological aspects of process of adaptation open up to the terms of
studies in institution of higher learning; features of socialpsychological adaptati-
on of students with limit functional possibilities, difficulties of adaptation of stu-
dents are reflected with the special necessities during studies in institution of hig-
her learning, terms of successful adaptation of students with limit functional
possibilities.

Keywords: student adaptation, disability, social and psychological adaptation,
maladaptation, integrated learning, support for special needs student education.

В умовах різких економічних та політичних змін у нашій держа-
ві, коли посилюються тенденції соціальної та матеріальної неста-
більності, продовжуються військові події на сході нашої держави,
молоді люди, які входять в активне доросле життя та здобувають
професію, потребують пильної уваги з боку науковців з метою
їхньої освітньої та психологічної підтримки. Особливо такі орієнта-
ції стосуються молодих людей, які прагнуть навчатися, але мають
при цьому певні психофізіологічні чи фізичні проблеми.

Саме сьогодні, в цих складних умовах, як ніколи знову стають
актуальними дослідження психологічного супроводу й соціально-
психологічної адаптації особистості. Здобуття повноцінної освіти
для інвалідів набуває особливого значення, оскільки засвоєння
фахових навичок дає можливість реалізувати здібності, частково
або повністю адаптуватися у суспільстві особам з обмеженими
можливостями. 

Актуальним проблемам адаптації молоді до нових умов життє-
діяльності та взаємин у соціальній групі присвячені праці вітчизня-
них (В. Кікоть, В. Петровський, Л. Виготський, О. Симоненко,
Т. Середа, О. Гончаров, М. Лісіна, А. Фурман) та зарубіжних
(Е. Еріксон, Д. Клаузен, З. Фройд та ін.) учених. Значна увага при-
діляється питанням адаптації студентів до навчання в вузі в психо-
логічній літературі. Це представлено в наукових пошуках таких
вчених, як Т. Алєксєєва, Ю. Бохонкова, В. Демченко, О. Кузнє -
цова, Л. Литвінова, В. Скрипник та інші Базові питання соціально-
психологічної адаптації особистості висвітлені в працях
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вітчизняних (Г. Балл, Ф. Березін, Л. Божович, Л. Гришанов,
Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Медведєв, О. Налчаджян, О. Петров сь -
кий, В. Цуркан, Ю. Швалб та ін.) і зарубіжних (Г. Гартман,
Е. Еріксон, Ж. Піаже, З. Фрейд та ін.) дослідників.

З кожним роком зростає чисельність студентів з обмеженими
функціональними можливостями у ВНЗ України. Це свідчить про
успішне включення такої категорії молодих людей, незважаючи на
певні перешкоди, в навчально-освітній процес. Створюється все
більше необхідних умов для функціонування студентів з особливи-
ми потребами в просторових межах українських вищих навчальних
закладів. Але на сьогоднішній день все ж існує ряд бар’єрів, що
утруднюють процес адаптації та інтеграції молоді з особливостями
в студентське середовище.

Сутність адаптації студентів до середовища вищого навчально-
го закладу — це пошук оптимальної відповідності між особистістю
й соціальним середовищем. Адаптуюче середовище вищого
навчального закладу становить собою частину соціокультурного
простору, зону взаємодії освітніх систем, їхніх елементів, освітньо-
го матеріалу й суб’єктів освітнього простору. Це своєрідний мікро-
соціум, у який включені первинні студентські колективи; комуні-
кативне середовище; викладачі-куратори; а також предметне
середовище [1]. 

Середовище є важливим чинником реабілітації студентів, які
мають обмежені можливості фізичного здоров’я. Серед найважли-
віших факторів, що сприяють інтеграції неповносправних людей
у суспільство, слід назвати отримання професійної освіти, зокрема
у вищих навчальних закладах (ВНЗ). в ідеалі студентське середови-
ще — це той чинник, який чинить вплив на розкріпачення студен-
та, що має певні проблеми з фізичним здоров’ям, змінює його сві-
домість, дає змогу відчувати себе повноцінною людиною, сприяє
успішній соціалізації не тільки в студентській групі, але й в універ-
ситетському середовищі загалом.

Фізичні дефекти студентів значною мірою ускладнюють їхні
контакти з оточенням, обмежують участь у суспільному житті,
негативно позначаються на особистісному розвитку, викликають
почуття неспокою, невпевненості у собі, призводять до формуван-
ня комплексу меншовартості. Студенти з інвалідністю мають певні
особистісні особливості: це занижені самооцінка і рівень домагань,
певні акцентуації характеру, неконструктивні психологічні захисти,
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неадекватні взаємини з ровесниками та дорослими, що може
викликати як міжособистісні, так і внутрішньоособистісні кон-
флікти протягом навчання [2]. 

Труднощі адаптації студентів на початкових етапах навчання
у ВНЗ зумовлені низкою обставин. Найбільші труднощі полягають
у зміні соціальної позиції при переході зі шкільного соціуму, зміні
способів навчальної діяльності, зміні звичних для школяра зв’яз-
ків, відносин і стереотипів поведінки. На початку навчання студент
повинен «перестати» бути школярем, а до закінчення навчання —
«перестати» бути студентом [3].

Процес подолання студентом з особливими потребами про-
блемних ситуацій у навчально-виховному процесі у ВНЗ можна
вважати процесом соціально-психологічної адаптації особистості,
в ході якого вона використовує отримані на попередніх етапах
свого розвитку й соціалізації навички й механізми поведінки або
відкриває нові способи виконання завдань, нові програми та плани
внутрішньо психічних процесів. Дослідження свідчать, що в жор-
стких умовах конкуренції виживає тільки підготовлений, компе-
тентний, упевнений в собі суб’єкт нових економічних відносин. 

Отже, саме якісна освіта може виступати основним каналом
успішної соціально-психологічної інтеграції та фактором самореа-
лізації. Численні наукові дослідження свідчать про те, що вища
освіта входить в десятку цінностей, найбільш важливих для молоді.
Для осіб з інвалідністю отримання вищої освіти, престижної спеці-
альності, гідно оплачуваної праці є чи не єдиною можливістю подо-
лати стан відчуження, соціальної інклюзії, в якому вони опинили-
ся за об’єктивних умов, пов’язаних зі станом здоров’я.
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Анотація. Досліджено теоретичні основи понять «вербальний розви-
ток» та «невербальний розвиток». Узагальнено науково-теоретичні під-
ходи щодо рухового та вербального розвитку. Охарактеризовано сутність
понять «руховий розвиток», «вербальний розвиток» молодших школярів.
Обґрунтовано необхідність вивчення понять «вербальний розвиток» та
«невербальний розвиток».

Abstract. The theoretical foundations of the concepts of «verbal develop-
ment» and «non-verbal development» are investigated. Scientific and theoretical
approaches to motor and verbal development are generalized. The essence of the
concepts of «motor development», «verbal development» of younger students is
characterized. The necessity of studying the concepts of «verbal development»
and «non-verbal development» is substantiated.

Реформування початкової освіти вимагає високі вимоги до
рівня мовленнєвого розвитку молодих школярів. Концепції дер-
жавного стандарту освіти учнів з порушеннями мовленнєвого роз-
витку окреслює необхідність пошуку нових підходів і напрямів
роботи загальноосвітньої школи з розвитку мовлення таких учнів.
Соціальна необхідність означеної проблеми, її недостатня науково-
теоретична розробленість зумовили напрям дослідження.

Вивченням мовленнєвої патології і наданням допомоги дітям із
важкими порушеннями мовлення займаються логопеди, психоло-
ги, лінгвісти, лікарі різних спеціальностей. При цьому кожен учас-
ник процесу розглядає проблему з точки зору своєї спеціальності
й використовує для опису мовленнєвих розладів класифікації, при-
йняті в їхній галузі знання [1].

У світовий літературі ВПМ характеризуються розладом комуні-
кації, що пов’язано з розвитком важкого ступеня розладу сприй-
няття, продукування та аналізу вербальних, невербальних або гра-
фічних систем символів [3]. Розлади комунікації включають:
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мовленнєві порушення, мовні порушення, порушення слуху і цен-
тральне порушення переробки слухової (аудиторної) інформації.
Мовленнєві порушення включають розлади артикуляції, плавності
мовлення і порушення голосу. Дані види порушень можуть поєдну-
ватися між собою. Як правило, вони обумовлені відхиленнями
в морфофункціональних механізмах мовлення, не відповідають
віковій нормі, самостійно не перетворюються і можуть впливати на
психічний розвиток [3].

У сучасних умовах провідним є мовне спілкування а бо вербаль-
на комунікація, що реалізується за допомогою мовлення. Л. Ви -
готський, вивчаючи особливості спілкування між людьми, писав:
«Спілкування, не опосередковане мовою чи якоюсь іншою систе-
мою знаків або засобів, як воно спостерігається серед тварин,
робить можливим спілкування лише найбільш примітивного типу
та в найбільш обмежених розмірах. Щоб передати якесь переживан-
ня чи зміст свідомості іншій людині, немає іншого шляху, крім від-
несення цього змісту до певного класу, до певної групи явищ, а це
потребує узагальнення. Таким чином, вищі, властиві людині форми
психологічного спілкування можливі лише завдяки тому, що люди-
на за допомогою мислення узагальнено відображає дійсність».

Невербальне спілкування (лат. verbalіs, від verbum — слово) — це
процес взаємодії між людьми, що реалізується за допомогою знако-
вих систем (міміки, жестів, пантоміміки, простору, кольору, одягу
тощо). Невербальний компонент спілкування відіграє істотну роль
у процесі взаємодії вчителя з дітьми, оскільки відомо, що різні засо-
би невербального спілкування виявляються в деяких випадках
більш виразними й дієвими, ніж слова, тому важливим є відобра-
ження в невербальній поведінці вчителя емоційно-експресивного
компонента.

Невербальні засоби спілкування доповнюють вербальну мову,
характеризують емоційні стани партнерів зі спілкування, створю-
ють психологічний контакт між партнерами. Мистецтво спілкуван-
ня передбачає бездоганне володіння як письмовою і усною мовою,
так і вмінням правильно встановлювати оптимальне спів-відно-
шення вербальної і невербальної мови для кожної ситуації спілку-
вання [4].

Вербальний та руховий розвиток є складовими частинами
моторно- мовленнєвого розвитку. Це підтверджується сучасними
дослідженнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної теорії про
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взаємозв’язок рухової і вербальної сфер, якій полягає в їх морфо-
функціональному забезпеченні [5]. Під морфофункціональним
забезпеченням ми розуміємо досягнення належного рівня фун-
кціонування центральної нервової, дихальної та кістково- м’язової
систем, що дозволяє молодшим школярам із важким порушенням
мовлення без шкоди для здоров’я та їх розвитку, а також без надмір-
ного напруження оволодівати руховими навичками та активізувати
мовлення.

Процес моторно-мовленнєвого розвитку розглядаємо як систе-
му, що об’єднує кілька самостійних функціональних структурних
одиниць з підлеглими взаємообумовленими характеристиками,
сформованими в певні вікові періоди розвитку дитини з порушен-
нями мовлення.

Сьогодні в практиці корекції рухового та вербального розвитку
підбір корекційних засобів в загальноосвітніх школах здійснюєть-
ся, в основному, незалежно від індивідуальних особливостей
молодших школярів із важкими порушеннями мовлення, критерії
до вибору засобів корекції моторно-мовленнєвого розвитку до сьо-
годні так і не розроблені.

Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок,
що учнівська успішність залежить від корекції рухового та вербаль-
ного розвитку, тому виникає необхідність в розробці критеріїв до
вибору засобів корекції моторно-мовленнєвого розвитку та подаль-
ше дослідження цього питання.
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Анотація. Авторами розглянуті соціальні та психологічні проблеми
осіб з вадами психічного розвитку. Розкриті прояви психічних вад.

Annotation. The authors consider the social and psychological problems of
persons with mental disabilities. The manifestations of mental defects are revealed.

Аналіз наукових праць свідчить, що провідними проблемами
осіб, які мають вади психічного розвитку є:

1. Психічне захворювання завжди супроводжується порушен-
ням поведінки. Науковці зазначають, що разом з психічним захво-
рюванням в будинок приходить зовсім нова, інша людина — неспо-
кійна, тривожна, або зла і підозріла, апатична або депресивна.
Порушення поведінки шокують близьких, виникає прагнення
негайно їх виправити, і це, природно, робиться звичайними мето-
дами — в одних випадках хворого лають і закликають до порядку,
в інших — теж лають і закликають «взяти себе в руки». Те й інше
призводить до сварок, завжди травмуючим і хворого, і його рідних,
і завжди абсолютно марним.

2. Друга найважливіша проблема перебування хворого в сім’ї
полягає у тому, що хворому потрібен постійний лікар. Проте в розу-
мінні та реалізації цієї необхідності є багато труднощів, частина
яких є наслідком природного бажання якнайкраще допомогти хво-
рому, а частина виникла в результаті негативного ставлення до пси-
хіатрії, сформованого за роки радянської влади. Тому, коли в сім’ї
з’являється хворий, починаються пошуки гарного фахівця. Це пра-
вильно, але тут, як і скрізь, корисно знати міру. Якщо міра втрача-
ється, пошуки перетворюються в постійні консультації то в одного
професора, то в іншого, то у екстрасенса, то у кого-небудь ще.
в результаті хвора людина не отримує необхідного лікування.
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3. Наступна проблема, тісно пов’язана з проблемою постійного
лікаря, належить до ступеня розуміння сутності того, що відбува-
ється. Тільки кваліфікований лікар може досить точно передбачи-
ти, як буде розвиватися надалі хвороба у даного хворого.
Можливість точного прогнозу розвитку хвороби є найважливішим
аспектом у взаєминах лікаря і хворого. Величезне число людей
їздить по країні в пошуках «консультанта» з тієї причини, що вва-
жають, — якщо лікар дійсно хороший, він повинен швидко виліку-
вати хворого. «Свій» лікар виявляється поганим тільки тому, що не
може цього зробити. Перш, ніж оцінювати з цієї точки зору лікаря,
корисно з’ясувати, який характер перебігу хвороби в даному випад-
ку і на що можна сподіватися [1, 47].

Аналіз наукових джерел свідчить, що психічні вади мають такий
прояв:

Порушення настрою призводить до розвитку депресії або
навпаки підвищеної екзальтації. 

Порушення мислення виявляється найчастіше у нав’язливих
станах і маренні. Хід мислення в меланхолійному стані сповільню-
ється, в маніакальному прискорюється. При значному прискорен-
ні в ході ідей дуже легко наступає незв’язність мислення, що вияв-
ляється також незв’язністю мовлення.

Поєднання безглуздих ідей називається маренням. Воно вини-
кає мимоволі хворого при збереженні розумових здібностей, без
помітних змін самопочуття. 

Розлади пам’яті. Втрата пам’яті — амнезія — може бути частко-
ва або повна, обіймати цілі тривалі періоди. Пам’ять може бути
ослаблена по відношенню до вражень недавнього минулого чи
давно минулого, вона може бути збережена при різкому ослабленні
розумових здібностей і навіть іноді разюче розвинена в деяких
випадках ідіотизму. Особливий вид порушення пам’яті полягає
в нездатності до правильного відтворення уявлень, чим обумовлю-
ються обмани спогадів; такі хворі справляють враження брехунів,
самі цього не помічаючи.

Порушення сприймання найчастіше виявляються у появі галю-
цинацій. Важливо мати на увазі, що такі чисто патологічні симпто-
ми, як галюцинації, а також нав’язливі ідеї і хворобливий нестрим-
ний потяг часто спостерігаються і в людей, яких не можна визнати
психічнохворими. з іншого боку, при безперечному розвитку пси-
хічної хвороби може спостерігатися вражаюче збереження логічних
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операцій, доцільна практична і професійна діяльність і відома сту-
пінь художньої творчості.

Зниження інтелекту. Для того, щоб враження органів чуття, що
доставляють зовнішній матеріал для конкретних уявлень, перероб-
лялися в такі, потрібна значна напруга уваги. При розвитку психіч-
них захворювань цей акт порушений, уявлення не можуть утвори-
тися або виникають недостатніми і неправильним чином. Разом
з тим страждає здатність логічної обробки і зв’язку уявлень та від-
стороненого мислення. Результатом є вузький кругозір, бідність
відстороненого мислення і нижчий рівень інтелектуального роз-
витку порівняно зі здоровою людиною [2, 128-130].

Отже, особа, яка має вади психічного розвитку виявляє такі
проблеми: порушення пізнавальних процесів, інтелектуальні пору-
шення, нестабільність настрою, проблеми у налагодженні взаємин
з іншими людьми.
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Анотація. Досліджено теоретичні основи інклюзивного навчання
молодших школярів із зниженим слухом. Представлено результати аналі-
зу зарубіжних і вітчизняних психолого- педагогічних досліджень щодо
особливостей реалізації інклюзивної форми навчання для школярів із пору-
шеннями слуху. Систематизовано сучасні наукові напрями студіювань
щодо супроводу осіб з інвалідністю, у тому числі зі зниженим слухом.
Наведено законодавчо-нормативні документи, що регламентують інклю-
зивне навчання в Україні. 
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Annotation. The theoretical foundations of inclusive teaching of low-hearing
pupils have been investigated. The results of the analysis of foreign and domestic
psychological and pedagogical researches on the peculiarities of realization of
inclusive form of education for students with hearing impairment are presented.
The modern scientific directions of studies concerning the support of persons with
disabilities, including those with reduced hearing, have been systematized.
Legislative documents regulating inclusive education in Ukraine are given.

Відсутність наукових досліджень щодо стану та особливостей
ефективної реалізації в умовах інклюзивного навчання у новій
українській школі педагогічного супроводу молодших школярів із
зниженим слухом обумовила актуальність його дослідження.

Аналіз теоретичних джерел дав змогу визначити, що цивілізацій-
ний поступ в освіті осіб з особливими потребами детермінований
соціокультурними перетвореннями і як найширше виявляється через
запровадження інклюзивної освіти (С. Антіа, Т. Лорман, К. Форлін,
Т. Шарма та ін.), основою якої є соціальна модель розуміння психо-
фізичного порушення розвитку, що наразі усталюється в нашій краї-
ні. Так, за останнє десятиліття вітчизняними науковцями здійснено
фундаментальні дослідження для впровадження інклюзивної освіти
на теренах України, обґрунтовано теоретико-методологічні засади
інклюзивної освіти й означено шляхи її впровадження (В. Засенко,
А. Колупаєва, Т. Сак, Т. Скрипник, О. Та ран ченко та ін.).
Теоретичний і практичний аспект цієї проблеми висвітлювали у своїх
працях І. Білозерська, О. Глоба, Е. Данілавічютє, 3. Ленів, О. Мартин -
чук, Ю. Найда, С. Литовчен ко, Н. Софій та інші [1].

Дослідження психолого-педагогічних наукових праць за напря-
мом інклюзивної освіти дав змогу визначити, що школярі із зниже-
ним слухом — чи не найскладніша категорія серед осіб з інвалідніс-
тю в контексті забезпечення їхніх прав на здобуття якісної освіти
в процесі інклюзивного навчання на рівні з іншими учнями,
оскільки вони мають обмежені шляхи отримання інформації,
недостатній запас соціального досвіду спілкування з оточуючими
тощо. Це зумовлено зниженням слуху, соціокультурними умовами
навчання й виховання, труднощами під час вербальної комунікації
(В. Засенко, С. Литовченко, Б. Мороз, С. Кульбіда, І. Гілевич,
Н. Шматко, Дж. Люкнер, М. Маршак, Р. Новел, Д. Шарман та ін.).

Для практичного втілення плану дій у життя Міністерство освіти
і науки України було розроблено «Концепцію розвитку інклюзивної
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освіти», де зазначається, що Україна взяла на себе зобов’язання щодо
дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення
права на освіту дітей з особливими освітніми потребами; усвідомле-
ного вибору місця для здобуття дітьми з особливими потребами якіс-
ної освіти. Відповідно до Концепції, інклюзивне навчання визнача-
ється як комплексний процес забезпечення рівного доступу до
якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами шляхом
організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на
основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання,
з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної
діяльності таких дітей. Реалізація Концепції передбачала комплекс-
не розв’язання питань, пов’язаних із нормативно-правовим,
навчально-методичним, кадровим забезпеченням інклюзивної осві-
ти. Це питання модернізації вищої педагогічної освіти й системи під-
вищення кваліфікації педагогічних кадрів і підготовки достатньої
кількості кваліфікованих педагогічних кадрів, які володіють методи-
ками інклюзивного навчання [2]. Крім того, Кабінетом Міністрів
України затверджено «Порядок організації інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах» (2011) та «Організацію інк-
люзивного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі»
(2012). Вихідним положенням документів є індивідуалізація
навчально-виховного процесу, що допомагала б педагогічному
колективу закладу пристосувати середовище до потреб дитини;
надання додаткових послуг та форм підтримки в процесі навчання;
організація спостереження за динамікою розвитку учня[3].

Вивчення міжнародного досвіду інклюзії дає підстави визначи-
ти ключові принципи й положення реформування загальноосвітніх
навчальних закладів, діяльність яких ґрунтувалася би на інклюзив-
ному підході:

– створення таких умов, за яких усі учні мають однаковий
доступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потре-
бами, які навчаються в загальноосвітніх школах;

– усі учні мають можливість отримати досвід, знання, які спри-
яють подоланню упереджень і дискримінації та формуванню пози-
тивного ставлення до тих, хто «відрізняється».

Водночас, існують переваги запровадження інклюзивної освіти:
– підсилюється розуміння суспільством проблем людей з інва-

лідністю, особливо проблем дітей з обмеженими освітніми можли-
востями;
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– розвивається впевненість дітей самих у собі;
– відбувається спілкування з ровесниками;
– виховання співчуття й розуміння проблем дітьми вікової

норми;
– отримання повноцінної освіти.
Підсумовуючи вище викладене, у контексті нової освітньої

реформи в умовах поширення в Україні інклюзивної форми
навчання, необхідно забезпечити педагогічний супровід молодших
школярів зі зниженим слухом на належному рівні і до сучасних
вимог сьогодення.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ 

Сібова Аміна Абдурахмонівна,
студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Соціальна робота»

Житомирського економіко-гуманітарного інституту 
Університету «Україна»

Сууїцидальна поведінка є актуальним питанням сьогодення.
Найчастіше її пов’язують зі скрутним матеріальним становищем, різни-
ми видами залежностей, релігійними переконаннями, «важким» характе-
ром. Особливо болісним це питання є для осіб з психічними розладами. Не
кожна людина може самостійно справитися з психоемоційними потря-
сіннями та їхніми наслідками на психіку. 

Suicidal behavior is a pressing issue today. Most often it is associated with
difficult financial situation, various types of dependencies, religious beliefs, «dif-
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ficult» nature. Particularly painful is the issue for people with mental disorders.
Not everyone can handle psycho-emotional upheavals and their psychic effects
on their own.

Суїцидальна поведінка — різні форми активності людей, зумов-
лені прагненням позбавити себе життя і службовці засобом дозволу
особистісної кризи, що виникла при зіткненні особистості з пере-
шкодою на шляху задоволення її найважливіших потреб. На тлі
гострого емоційного стану криза досягає такої інтенсивності, що
людина не може знайти правильного виходу зі сформованої ситуа-
ції. Суїцидальна поведінка має внутрішні та зовнішні форми свого
прояву. Внутрішні форми:

• антивітальние подання (тобто роздуми про відсутність цін-
ності життя);

• пасивні суїцидальні думки (представлення на тему своєї
смерті при відсутності чіткого задуму на самовільне позбавлення
себе життя: «добре б померти» і т. д.);

• суїцидальні задуми;
• суїцидальні наміри.
Зовнішні форми:
• суїцидальні висловлювання;
• суїцидальні спроби;
• завершений суїцид [3, с. 165]. 
Вчені протягом століть намагалися теоретично обґрунтувати

суйцидальну поведінку. Одним із висновків, є психопатологічна
концепція, яка базується на положенні, що полягає у зарахуванні
всіх самогубців до категорії душевнохворих людей. Суїцидальні дії
послідовники цієї концепції вважали проявами різних психічних
розладів. Були навіть спроби виділення суїцидальної поведінки
в окреме захворювання — suicidomania. Пропонувалися також різні
методи фізіотерапії та медикаментозного лікування (наприклад,
кровопускання, проносні засоби, жовчогінні препарати, холодні
вологі обгортання). 

А. Личко вважає, що суїцидальна поведінка це проблема
в основному прикордонної психіатрії, тобто області, що займаєть-
ся вивченням психопатій і станів, що виникають на основі акцен-
туації характеру. За спостереженням автора, лише 5% суїцидів та
спроб падає на психози, в той час як на психопатії — 20–30%, а всі
інші на так звані підліткові кризи [1, с. 162].
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Е. Шнейдман пропонує розглядати суїцид з точки зору психо-
логічних потреб. Відповідно до його теорії, суїцидальна поведінка
визначає два ключові моменти: душевний біль, яка виявляється
сильнішим всього іншого, стан фрустрації чи спотворення най-
більш значущої потреби особистості [2, с. 287].

Таким чином, ми спостерігаємо активний взаємозв’язок суйци-
дальної поведінки з психічним станом людини. Це дозволяє ствер-
джувати актуальність даної проблематики та подальші перспективи
дослідження в соціально-психіатричному аналізі. 
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ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Старєва Анна Михайлівна,
к. пед. н, доц., директор Миколаївського міжрегіонального інституту
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Анотація. в тезах викладено короткий зміст проблеми оновлення
змісту освітніх програм здобувачів вищої освіти ідеями, принципами
і задачами роботи в інклюзивному професійному середовищі. 

Summary. The abstracts summarize the problem of updating the content of
educational programs of higher education students with the ideas, principles and
tasks of working in an inclusive professional environment.

Євроінтеграційні прагнення України серйозно актуалізують
завдання розвитку інклюзивних процесів, що забезпечують соці-
альний паритет, культуру відкритих стосунків, рівну та якісну осві-
ту кожному члену суспільства [1]. Вирішення цієї проблеми знахо-
диться у площині формування державної інклюзивної політики та
практики, зокрема, — у вищій школі. 

Модернізація професійної підготовки здобувача вищої освіти
у контексті забезпечення його інклюзивної змістової передбачає
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впровадження компетентнісного підходу [3] у стінах університет-
ської освіти та полягає в необхідності розширення кола його ком-
петенцій, необхідних для продуктивної роботи не тільки на вироб-
ництві, а й у сфері життя, у цілому, в умовах інклюзивного
професійного середовища, динамічності та змінності економіки
і соціуму, із урахуванням Європейської рамки кваліфікацій.

На цих засадах провідним критерієм якості підготовки майбут-
нього фахівця до роботи в інклюзивному професійному середовищі
стає «компетентність», що відображає не тільки здатність компл-
ексного підходу до процесу та її результатів, а й для розвитку осо-
бистого, соціального та інтелектуального потенціалу працівника,
його професійних можливостей та бажань опанувати новим зміс-
том професійної діяльності в умовах інклюзії як основи власного
розвитку та одній із цілей сталого розвитку людства.

Суспільне розуміння значущості цієї проблеми в умовах стало-
го розвитку суспільства зумовило вивчення феномену професійної
компетентності (Н. Бібік, Н. Кузьміна, О. Локшина,В. Луговий,
Л. Лук’янова, С. Максименко, А. Маркова, О. Овчарук О. Пометун,
Г. Пустовіт, І. Родигіна, О. Савченко, О. Слюсаренко, Ж. Таланова
та ін.) й збагачення його інклюзивним характером та відповідним
психолого-педагогічним змістом (В. Бондар, Н. Валентик,
В. Варава, М. Ворон, Л. Дробот, М. Захарчук, Т. Ілляшенко,
А. Колупаєва, Т. Скрипник, Н. Стадненко, О. Таранченко,
В. Тарасун та ін.).

Під інклюзивним середовищем розглядаємо життєвий простір,
що забезпечує підвищення почуття власної гідності та впевненості
у собі осіб із інвалідністю (не заперечуючи той факт, що значно
більше категорій населення підпадає в контекст інклюзивного сус-
пільства). Інклюзивне середовище визнає цінним нинішній
і потенційний внесок осіб із інвалідністю у загальний добробут
і багатоманітність їхніх місцевих громад і ту обставину, що сприян-
ня повному здійсненню особами з інвалідністю своїх прав та осно-
воположних свобод, а також повноцінна участь осіб із інвалідністю
дає змогу зміцнити в них почуття причетності й досягти значних
успіхів у людському, соціальному та економічному розвитку сус-
пільства та викоріненні бідності, а суспільство зробить гуманнішим
і міцнішим [4].

Проблеми сталого розвитку українського суспільства потребу-
ють введення окремих знань, формування конкретних компетенцій
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щодо здійснення майбутньої професійної діяльності в умовах інк-
люзивного середовища.

Зміна парадигми вищої освіти на компетентнісну означає необ-
хідність концептуального перегляду в дидактиці та навчально-
предметному забезпеченні процесу навчання студентів (навчаль-
них планах, програмах дисциплін) змісту, що дозволить формувати
у майбутніх фахівців професійні компетентності, необхідні для
самореалізації в інклюзивному соціумі. 

Методологічними принципами формування професійної ком-
петентності майбутнього фахівця до роботи в інклюзивному сере-
довищі є: повага до гідності людини, її особистої самостійності,
зокрема свободи робити власний вибір, і незалежності; недискри-
мінація; повне й ефективне залучення та включення до суспільства;
повага до особливостей осіб із інвалідністю і прийняття їх як
суб’єкта людської різноманітності; рівність можливостей; доступ-
ність [4]. у контексті цих загальних принципів інклюзії можливе
наповнення змісту дисциплін положеннями щодо особливостей
організації майбутньої діяльності, менеджменту, технологій діяль-
ності, тощо.

Компетентнісною основою підготовки здобувача вищої освіти
до роботи в інклюзивному професійному середовищі в умовах ста-
лого розвитку українського суспільства є його здатність у майбут-
ньому сконцентрувати і застосувати знання, навички та досвід інк-
люзії в конкретній професійній та соціальній ситуації. Це зумовлює
врахування в освітніх програмах підготовки здобувачів вищої осві-
ти компетентнісного підходу до організації освітнього процесу та
підводить до необхідності перегляду мети, завдань, форм і методів
навчання, оцінювання навчальних результатів, модернізації підхо-
дів до розвитку особистості в умовах інклюзивного професійного
середовища.

Таким чином, зміст професійної підготовки майбутнього фахів-
ця до роботи в інклюзивному середовищі потребує її збагачення:
нормативними положеннями щодо захисту прав осіб такої катего-
рії суспільства (змістом дисципліни «Охорона праці в галузі»),
інтегративними цінностями українського інклюзивного суспільст -
ва (змістом дисципліни «Україна в контексті світового розвитку»),
психологічними та педагогічними особливостями життєдіяльності
осіб із інвалідністю, умовами інклюзії (змістом психолого-педаго-
гічних дисциплін), процесами організації інклюзивного професій-
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ного середовища (змістом дисциплін, пов’язаних із менеджментом
в професійній галузі) [5, с.47].

Таким чином, професійна компетентність майбутнього фахівця
до роботи в інклюзивному середовищі формується в результаті
наповнення змісту професійної підготовки нормативними поло-
женнями, суспільними цінностями, педагогічними рекомендація-
ми, політичними, економічними, соціальними, технологічними
умовами щодо інклюзії.
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У статті наведено визначення інклюзивно-ресурсного центру як
установи для допомоги дітям з особливими освітніми потребами, визна-
чено основні функції та завдання таких центрів.
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The article defines an inclusive resource center as an institution to help chil-
dren with special educational needs, identifies the main functions and tasks of
such centers.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливи-
ми освітніми потребами до освітніх послуг» (№ 6437) місцеві орга-
ни самоврядування створюють інклюзивно-ресурсні центри. ІРЦ
в Україні створюються на базі ПМПК або на базі шкіл з інклюзив-
ними класами, або опорних школах.

Інклюзивно-ресурсний центр — це установа, яка допомагає
дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років
забезпечити свої права на здобуття дошкільної та загальної середньої
освіти, в тому числі у закладах професійної освіти. в установі прово-
дять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини,
надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, а
також забезпечують дітей кваліфікованим супроводом [1]. 

Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими
освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноос-
вітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здо-
бувають повну загальну середню освіту в професійно-технічних
навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги [2].

Основними функціями інклюзивно-ресурсних центрів є
наступні [3]:

1. Навігаційна. Підтримка батьків дітей з особливими освітніми
потребами у визначенні та отриманні доступу до існуючих послуг
для забезпечення соціальних, емоційних та освітніх потреб своїх
дітей.

2. Інформаційна. Надання інформаційних ресурсів щодо забез-
печення додаткової підтримки дітей з особливими освітніми потре-
бами батькам, педагогам та іншим зацікавленим особам.

3. Відстоювання прав. Забезпечення підтримки батькам та
іншим зацікавленим особам у відстоюванні прав дітей з особливи-
ми освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти.

Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру вважа-
ють такі [4]:

– проведення комплексної оцінки з метою визначення особли-
вих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо про-
грами навчання;
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– надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливи-
ми освітніми потребами;

– надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівни-
ками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

– надання консультативно-психологічної допомоги батькам;
– надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівни-

ками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

– провадження інформаційно-просвітницької діяльності шля-
хом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом,
тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-
педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;
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Професійна підготовка та інтеграція в суспільні відносини молоді
залежить від створення в закладі освіти умов для реалізації потенціалу
представників різних гетерогенних груп. Багатоманітність студентської
аудиторії постійно розширюється за різними параметрами. Гетерогенне
середовище сучасного закладу освіти складається з іноземців, переселен-
ців, осіб з інвалідністю, сиріт тощо. Розвиток інклюзивного освітнього
простору дозволить впроваджувати нові психолого-педагогічних 
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практики для залучення студентів усіх гетерогенних груп до ефективно-
го навчального процесу. Успіх формування інклюзивної культури закладу
освіти залежить від компетентності й готовності педагогів до подолан-
ня соціальних та психологічних бар’єрів, що виникають під час роботи
в гетерогенних колективах.

Professional training and integration into social relations of youth depends
on the creation of conditions in the educational institution to realize the potenti-
al of representatives of all heterogeneous groups. The diversity of the student
audience is constantly expanding on various parameters. The heterogeneous
environment of a modern educational institution consists of foreigners, immig-
rants, persons with disabilities, orphans and the like. The development of an
inclusive educational space will allow the introduction of new psychological and
pedagogical practices to attract students from all heterogeneous groups to an
effective educational process. The success of the formation of an inclusive cultu-
re in an educational institution depends on the competence and willingness of
teachers to overcome the social and psychological barriers that arise when wor-
king in heterogeneous groups.

Формування інклюзивного освітнього середовища в Україні
позиціонується як дієвий засіб інтеграції представників різних
гетерогенних груп в суспільні відносини. Результатом зазначеного
процесу повинні стати соціальні, економічні, законодавчі зміни
в державі, що дозволять подолати ізоляцію певних верств населен-
ня. «...Удосконалення соціальної інфраструктури, головною скла-
довою якої є система освіти, сприяє інтегруванню всіх громадян
незалежно від матеріального добробуту, етнічного походження,
релігійних вірувань, статі, стану здоров’я для реалізації особистіс-
ного потенціалу. Показниками щодо пом’якшення соціальної
нерівності можуть слугувати розширений доступ уразливих верств
населення до освітніх ресурсів; фінансування системи заходів,
спрямованих на поліпшення якості освітніх послуг» [2, с. 47].

Якщо реформування української школи передбачає цілеспря-
мовану політику підтримки влади та МОН України щодо розвитку
практики інклюзії, то зміни в закладах вищої освіти реалізуються
завдяки ініціативам педагогічного колективу. Ідеї інклюзивної осві-
ти — це не окремий напрям у реалізації навчального процесу. Це
вектор розвитку всієї системи освіти в державі. «З кожним днем
освітнє середовище набуває все більш яскравих рис різноманітнос-
ті, неоднаковості, — гетерогенності в повному розумінні цього тер-
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міну. Ця гетерогенність і особливості соціальних відносин, які нею
детермінуються, впливають на успішність учнів іноді навіть більше,
ніж сам навчальний процес. Вони також впливають і на комфор-
тність комунікацій в середовищі навчального закладу, на мотива-
цію учня (студента) до навчання, на рівень конфліктності в гетеро-
генному колективі» [1, с. 410].

Навчальний процес в інклюзивному освітньому середовищі
повинен бути пристосованим до потреб усіх учнів або студентів,
уникати будь-якої дискримінації, створювати особливі умови для
розкриття потенціалу представників різних гетерогенних груп.
Багатоманітність учнівського або студентського колективу закладу
освіти розглядається сьогодні не як проблема, а як засіб збагачення
комунікаційних практик та соціальний капітал. Рівень сприйняття
ідей інклюзії в суспільстві залежить від заходів щодо їх популяриза-
ції, висвітленням ЗМІ позитивного досвіду західних країн, доміну-
вання переконань щодо необхідності створення спеціальних закла-
дів освіти, робочих місць для вразливих верств населення.

У сфері освіти спостерігається дефіцит позитивних переконань
та досвіду, які б допомагали педагогам у практичній діяльності.
Попередній досвід, зміст знань, педагогічна майстерність, набуті
в традиційних учнівських та студентських аудиторіях, природна
інтуїція, не завжди актуальні в роботі з гетерогенними групами.
Результативність розвитку інклюзивного освітнього середовища
залежить від підтримки зазначених ідей з боку адміністрації закла-
ду освіти та органів виконавчої влади, рівномірного розподілу гран-
тів та ефективних програм підвищення кваліфікації викладацького
складу. 

Отже, педагог — це ключ, що відкриває двері у суспільство
з розвиненою культурою інклюзії. Саме викладацькі колективи
закладів освіти відіграють головну роль у формуванні соціуму,
в якому будуть створені особливі умови для реалізації особистісно-
го потенціалу кожного громадянина. Кожен учень, студент, як
представник певної гетерогенної групи, стає джерелом багатома-
нітності та нового досвіду, збагачуючи людський капітал країни. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
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Анотація. Розглянуто особливості життєстійкості молоді з інвалід-
ністю в освітньому середовищі та фактори, які сприяють розвитку
і прояву зазначеного феномену. Життєстійкість розглядається як адап-
таційний механізм особистості, що дозволяє моделювати життєві цілі
людей з інвалідністю та бачити майбутні перспективи.

Визначено, що результатом прояву життєстійкості особистості є
позитивне світовідчуття, осмисленість життя, підвищення його якості,
ефективна саморегуляція та самореалізація через адаптацію до соціуму,
а також здатність та готовність витримувати стресову ситуацію не
знижуючи успішності діяльності. Саме життєстійкість визначає здат-
ність протистояти стресам. Зазначено, що показником життєстійкос-
ті може виступати якість життя.

Ключові слова: життєстійкість, люди з інвалідністю, інклюзивне
освітнє середовище.

Annotation. The features of hardiness of young people with disabilities in the
educational environment and factors that contribute to the development and
manifestation of this phenomenon are considered. Hardiness is an adaptation
mechanism of the individual, allowing to model the life goals of people with disa-
bilities and to see future perspectives.

It is determined that the result of the personal hardiness manifestation is a
positive attitude, meaningful life, improving its quality, effective self-regulation
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and self-realization through adaptation to society, as well as the ability and
willingness to withstand the stressful situation without reducing the success of the
activity. Hardiness determines the ability to withstand stress. It is noted that qua-
lity of life can be an indicator of hardiness.

Keywords: hardiness, people with disabilities, inclusive educational envi -
ronment.

Вивчення життєстійкості є важливим напрямком соціально-
психологічних досліджень. Все частіше можна почути запитання
про якість життя людей з інвалідністю, їх задоволеність собою,
своїм навчанням, своєю роботою. Увага концентрується на вивчен-
ні ключових передумов, що дозволяють підтримувати ефективну
взаємодію зі значимими людьми, навчальною діяльністю, домага-
тися успіху в житті, бути щасливими навіть при наявності неспри-
ятливих зовнішніх обставин.

Стресові ситуації ставлять людину з інвалідністю в умови вижи-
вання. Вся її психіка зазнає жорстокого потрясіння і в кінцевому
підсумку підкоряється інстинкту самозбереження. Це ніколи не
проходить безслідно для людини і нерідко спричиняє за собою роз-
виток цілого ряду розладів як соматичного, так і психічного плану.

Варто підкреслити, що у даний час особливої актуальності
набуває проблема збереження фізичного здоров’я та навчання
молоді з інвалідністю в інклюзивному освітньому середовищі, їх
соціально-психологічної реабілітації та адаптації в суспільстві.
Життєві домагання, вимоги, очікування, бажання і надії щодо
свого життя і майбутнього на шляху самореалізації особистості
вимагають від молодої людини з інвалідністю використання всіх
ресурсів і адаптаційних механізмів у освітньому навчальному про-
сторі. Одним із таких ресурсів є життєстійкість [3].

Так, різноманітні фактори зовнішнього середовища, внутріш-
нього психологічного життя, індивідуальні особливості психіки,
специфіка ситуацій взаємодії людини зі світом сприяє або не спри-
яє розвитку і прояву життєстійкості. Саме життєстійкість визначає
нашу здатність протистояти стресам. Життєстійкість розглядається
як адаптаційний механізм особистості, дозволяє моделювати жит-
тєві цілі людей з інвалідністю та бачити майбутні перспективи
в сьогоденні [1].

Слід зазначити, що життєстійкість — психологічний аналог
життєвого стрижня людини, який відображає міру подолання та
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адаптації нею заданих обставин, самого себе, а також міру докладе-
них зусиль по роботі над собою і над обставинами свого життя. 

Варто підкреслити, що результатом прояву життєстійкості осо-
бистості є позитивне світовідчуття, осмисленість життя, підвищен-
ня його якості, ефективна саморегуляція та самореалізація через
адаптацію до соціуму, а також здатність та готовність витримувати
стресову ситуацію не знижуючи успішності діяльності.
Показником життєстійкості може виступати якість життя, яка сут-
тєво не погіршується під час пристосування до труднощів і соціаль-
них змін [2].

Слід зазначити, що важливою формою соціальної реабілітації та
інтеграції молоді з інвалідністю є навчання у вищих закладах осві-
ти, яке виступає також механізмом створення для них рівних мож-
ливостей. Так, навчальна діяльність для студентів з інвалідністю є
не тільки значним етапом на їх життєвому шляху, але й умовою
формування життєстійкості.

Отже, процес конструювання і реалізації особистістю власних
життєвих планів у інклюзивному освітньому середовищі детермі-
новано її вродженими прагненнями до самоздійснення, самоактуа-
лізації та відтворення свого життєвого потенціалу. Повнота життєс-
тійкості особистості з інвалідністю обумовлюється її здатністю
визначати власні життєві цілі та плани, спираючись на потенціал
власного «Я».
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Анотація. Автором розкрито проблеми людей з вадами слуху.
Проаналізовано гарантії держави щодо інтеграції даної категорії насе-
лення в суспільство.

Annotation. The author discusses the problems of people with hearing impa-
irments. The state guarantees regarding the integration of this category of popu-
lation into society are analyzed.

В Україні нараховується близько 150 тис. осіб з вадами слуху.
Поведінка оіб даної категорії завжди підлягала суворому контро-
лю — від контролю до використання форм мови до соціокультур-
ного самовираження, їх пригнічували, обмежували в громадян-
ських правах. Спільнота глухих в Україні, їх «культура» є замкнена,
ізольована, що конкретизується в таких проблемах, як обмежений
доступ до інформації, до одержання якісних освітніх та соціальних
послуг, захисту своїх прав, у вирішенні соціально-побутових
питань, забезпеченні сурдотехнічними засобами, отриманні послуг
перекладача жестової мови, організації культурного дозвілля і від-
починку, отриманні максимуму інформації, яка сприяє розширен-
ню їхнього кругозору, духовного світу та повноцінної інтеграції
в соціум. 

Однією з вад інвалідності є порушення слуху. Вади слуху вини-
кають внаслідок порушення або звукопровідного або звуко сприй-
маючого апарату вуха людини.

Людей з вадами слуху у нашому суспільстві сприймають по-різ-
ному: одні до них абсолютно байдужі, інші жалісливі, треті, їх
менше, активно допомагають їм. Крім того, існуюче стереотипне
уявлення вади людини прирікає осіб даної категорії на повну ізоля-
цію, їх не побачиш на підприємствах, у культурних закладах, інфор-
мації про них дуже мало на сторінках періодики.

Найсерйознішим пороком інвалідності є те, що створюється
і зміцнюється негативний образ осіб з вадами здоров’я в свідомості
людей. Особливої шкоди це завдає самим людям з вадами здоров’я,
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оскільки негативний образ створюється і зміцнюється в свідомості
самих людей з інвалідністю, адже як і раніше залишається фактом,
що багато людей даної категорії щиро вважають, що всі їх пробле-
ми від того, що у них немає здорового тіла. 

У 1984 році прийнято рішення ЮНЕСКО, у відповідності
з яким осіб з порушенням слуху почали сприймати як людей, котрі
мають право на самобутність. Змінився суспільний менталітет —
зросла і самосвідомість нечуючих [1]. 

Законодавством України особам, що мають вади слуху забезпе-
чується доступ до засобів масової інформації шляхом титрування
фільмів, телепередач, а також здійснення їх сурдоперекладу на дак-
тильно-жестову мову глухих. 

Держава гарантує особам даної категорії дошкільне виховання,
здобуття освіти в загальних або спеціальних дошкільних та шкіль-
них навчальних закладах. 

Особи з вадами слуху мають переважне право на зарахування до
вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та професійно-
технічних навчальних закладів (Закон України «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в Україні» ст. 21,22). Держава гарантує
особам даної категорії право на безоплатне отримання професійної
освіти і пов`язане з цим обслуговування відповідно до індивідуаль-
ної програми реабілітації інваліда. Професійна підготовка, перепід-
готовка, підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю, зареєстрова-
них у державній службі зайнятості, здійснюється цією службою
і підприємствами, установами, закладами, з якими нею укладені
договори. Також особи, які мають вади слуху мають право на без-
оплатний проїзд у міському пасажирському транспорті (крім мет-
рополітену і таксі) та у приміському транспорті всіх видів [2]. 

Для інвалідів зі слуху діє пільговий проїзд — 50 знижка вартості
проїзду на внутрішніх маршрутах повітряного, залізничного, річково-
го та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня [2]. 

Інваліди та сім`ї, в яких є діти-інваліди, мають переважне право
на поліпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним
законодавством.

Інвалідам зі слуху, які проходять реабілітацію в реабілітаційних
установах державної і комунальної власності, надається безоплатне
медичне обслуговування. Професійна реабілітація включає заходи
із забезпечення зайнятості інвалідів зі слуху, професійної орієнта-
ції, раціонального працевлаштування. Трудова реабілітація інвалі-
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дів зі слуху спрямована на створення умов для отримання найвищої
можливої професійної кваліфікації.

Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на підви-
щення рухової активності, оздоровлення в цілому і позитивної
мотивації у осіб з вадами слуху до суспільної адаптації [2].

Звісно наша держава має нормативну базу документів, в якій
зазначено, які права, пільги, допомоги, гарантії надаються людям
даної категорії. Але ж зараз все частіше ми бачимо, що цими права-
ми нехтують. Медичне обслуговування на платній основі, деякі
транспортні засоби не обслуговують людей з вадами слуху, хоча
вони мають пільги, не всі телеканали транслюють титри та сурдо-
переклад, надати професію можуть не всі ВНЗ, а лише спеціальні
і такий ряд недоліків може продовжуватися. 
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Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні. Здійснено
аналіз актуальних проблем соціального захисту інвалідів в Україні та
виявлено їх причини. Визначено суб’єкти реалізації політики в цій сфері.
Запропоновано шляхи подолання проблем на рівні різних суб’єктів. 

The analysis of actual problems of social protection of disabled people in
Ukraine is carried out and revealed their cause. The subjects of policy imple-
mentation in this sphere are defined. Suggested ways overcoming problems at the
level of different actors. 

Реабілітація набула прикладного значення передусім як процес
реалізації комплексу медичних заходів, спрямованих на досягнен-
ня одужання. Інтерес практичної медицини до неї обумовлений
усвідомленням світовою медичною спільнотою недостатньої ефек-
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тивності зусиль клінічної медицини при відновленні та компенса-
ції втрачених під час хвороби фізіологічних функцій організму.

Створення ефективної системи медичної реабілітації, що
вкрай затребувана в сучасному постіндустріальному суспільстві,
неможливе без спеціальної підготовки лікарів-реабілітологів.
Основна мета підготовки кваліфікованого лікаря-реабілітолога
полягає у формуванні професійного реабілітаційно-профілактич-
ного мислення, що передбачає активне цілеспрямоване сприяння
фізіологічним компенсаторно-пристосовним і саногенетичним
механізмам організму з метою збереження та відновлення здоров’я.

Для ефективності навчального процесу, його наочності, набли-
ження до практичних умов, всебічного розуміння студентами
суті та завдань реабілітації необхідно було створити центр, в якому
б сконцентрувались усі складові реабілітаційного процесу: фізич-
на, фізіотерапевтична, бальнеологічна, психологічна, соціальна.

Запропоновано принципово нову багаторівневу програму медич-
ної реабілітації. Метою семи рівнів реабілітації є максимально мож-
ливе відновлення рівня здоров’я людини, профілактика нових пато-
логічних станів, корінна зміна поглядів пацієнта стосовно проблем
фізичного та психосоціального здоров’я, формування свідомих
поглядів на поняття «здоровий спосіб життя», «лікувальна фізкульту-
ра», «фізична культура», «спорт для себе», «професійний спорт».

Нині Україна намагається перейти від медичної до соціальної
моделі інвалідності. Остання полягає у взаємозв’язку між людиною
з обмеженими можливостями та соціумом, а не фіксування відхи-
лення у її здоров’ї та розвитку, як це притаманно медичній моделі
і було характерно для радянської системи управління. Органи дер-
жавної влади та місцевого самоврядування зобов’язані створювати
нормативно-правову базу відповідно до міжнародного законодав-
ства, а також відповідні інституції, сприяти розвитку громадських
організацій у цій сфері, забезпечити у належному обсязі матеріаль-
но-фінансову складову соціального захисту осіб з інвалідністю,
розширювати та вдосконалювати перелік соціальних послуг, актив-
но сприяти професійній реабілітації осіб.

У Національній доповіді «Про становище інвалідів в Україні»
(2008 р.) окреслено такі проблеми у сфері соціального захисту інвалі-
дів: забезпечення пенсійних і соціальних виплат інвалідам у розмі-
рах, які б гарантували їм достатній рівень життя; отримання гідної
освіти в рамках інтегрованих форм навчання; забезпечення можли-
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вості безперешкодного отримання реабілітаційних послуг за місцем
мешкання інваліда; можливість трудової діяльності без дискриміна-
ції у процесі працевлаштування та подальшої роботи; реформування
стаціонарних установ для інвалідів та переведення фінансування на
створення допоміжних служб, які дозволяють людям з інвалідністю
жити без відриву від соціуму; створення доступного середовища для
вільного пересування інвалідів та безперешкодної комунікації. Слід
відмітити, що і тепер зазначені проблеми суттєво не вирішилися
і продовжують бути актуальними для українського суспільства.

Розвиток освітніх послуг через мережу Інтернет дозволяє отри-
мати освіту в дистанційному форматі кожній людині, яка прагне до
знань, це реальна можливість освіти для інвалідів. Фактично для них
вона є «освітою без кордонів» у широкому розумінні. Дистанційне
навчання виступає чи не єдиним освітнім шансом для осіб з обмеже-
ними функціональними можливостями, воно практично мінімізує
перешкоди, які роблять неможливим здобуття освіти у навчальному
закладі традиційним способом. з нашої точки зору, головним здобут-
ком дистанційної освіти для осіб з обмеженими фізичними можли-
востями є зміна власної та суспільної свідомості — стає очевидною їх
придатність до життя і праці, можливість користуватися досягнення-
ми цивілізації нарівні з іншими людьми, приносити суспільну
користь, виконуючи різні послуги вдома з використанням комп’юте-
ра. Це означає вирівнювання освітніх та життєвих шансів, подолан-
ня психологічних та суспільних бар’єрів у людей з обмеженими мож-
ливостями, які іншим способом не можуть розраховувати на освітній
успіх у звичайній освітній системі.

Великого значення в цій ситуації набуває підготовка відповід-
них кадрів. Потрібно визначити номенклатурний перелік спеціа-
лістів у сфері соціальної допомоги інвалідам відповідно до міжна-
родних стандартів, виявити потребу в них, забезпечити
організаційно-методичну базу для їх навчання та наступного пра-
цевлаштування. Необхідно створити умови для зміни негативних
стереотипів і ставлення до неповносправних людей в українському
суспільстві на основі досягнення соціальної солідарності і соціаль-
ної справедливості та сприяти утвердженню загального принципу:
«Дивись на мене як на рівного».
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Зазначена важливість впровадження інклюзивного навчання в україн-
ських загальноосвітніх закладах. Вказано бар’єри з якими стикають при
створенні інклюзивного навчально-виховного середовища. Визначено те,
як саме повинен виглядати інклюзивний процес в загальноосвітніх
навчальних закладах. Наголошено на важливості висновку психолого-
медико-педагогічної консультації. Проведено стислий аналіз окремих
українських нормативно-правових документів.

The importance of introducing inclusive education in Ukrainian educational
institutions is noted. Listed are the barriers they face when creating an inclusive
educational environment. It is determined what the inclusive process in seconda-
ry schools should look like. The importance of the conclusion of psychological-
medical-pedagogical consultation was emphasized. A brief analysis of some
Ukrainian regulatory documents has been carried out.

З розвитком суспільства виникає багато нових і перспективних
змін. Це стосується і освіти, отриманих раніше знань і вмінь стає не
достатньо і вони потребують регулярного оновлення. Однією
з таких змін в українській системі освіти є впровадження і розвиток
інклюзивного навчання. з виникненням інклюзивної освіти відри-
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лись і нові можливості для дітей з особливими освітніми потреба-
ми. Це і навчання в загальноосвітніх навчальних закладах разом зі
своїми здоровими однолітками, повноцінна участь в усіх навчаль-
но-виховних процесах освітнього закладу, це і навчання поряд
з місцем постійного проживання тощо.

Та здавалося б на перший погляд таку перспективну ідею
впровадження інклюзивного навчання в українських закладах
освіти (дошкільні навчальні заклади і загальноосвітні навчальні
заклади) зводять нанівець. і це реалії сьогодення. Як виявляється
на практиці керівники закладів освіти по різному трактують для
себе як саме повинен виглядати і здійснюватися процес залучен-
ня дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного
закладу освіти. і в таких випадках побоювання (як варіант, це
закриття спеціалізованих закладів освіти і переведення всіх без
винятку до загальноосвітніх закладів освіти, або ж всі бажаючі
з особливими освітніми потребами прийдуть навчатися до ін -
клюзивних навчальних закладів) батьків здорових дітей стають
реальність.

Важливим моментом є те, що зарахування дітей з особливими
освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійсню-
ється в установленому порядку відповідно до висновку регіональ-
ної психолого-медико-педагогічної консультації. Саме працівни-
ки психолого-медико-педагогічної консультації визначають
спроможність дитини з особливими освітніми потребами навчати-
ся разом зі здоровими однолітками. Не можна говорити про успіх
інклюзивного навчання, якщо дитини постійно кричить, плаче, є
агресивною тощо, про ці моменти повинні пам’ятати і розуміти
батьки таких дітей, бо це в першу чергу є стресом саме для їхньої
дитини. 

Крім того для забезпечення ефективності навчально-виховного
процесу наповнюваність класів з інклюзивним навчанням повинна
становити не більш як 20 учнів, з них: одна-три дитини з розумовою
відсталістю або вадами опорно-рухового апарату, або зниженим
зором чи слухом, або затримкою психічного розвитку тощо; не більш
як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мов-
лення, або складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-
рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою
психічного розвитку), або тих, що пересуваються на візках. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Порядок
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних
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закладах» (2011 р.) у загальноосвітніх навчальних закладах здійсню-
ється психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими
освітніми потребами працівниками психологічної служби (прак-
тичними психологами, соціальними педагогами, дефектологами,
логопедами) таких закладів і відповідними педагогічними праців-
никами [2].

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх
навчальних закладів» (2010) у школах, де запроваджується інклю-
зивне навчання, обов’язковою є посада асистента вчителя інклю-
зивних класів загальноосвітніх навчальних закладів. На практиці
роль і функції асистента можуть брати на себе батьки дитини
з особливими освітніми потребами [1].

Незважаючи на те, що в Україні розроблена законодавча база
для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами,
механізми реалізації цього процесу ще досі є не досконалими, що
негативно позначається на розбудові інклюзивної освіти. у зв’язку
з цим значну роль у забезпечені ефективності інклюзивного
навчання може відігравати розробка методичних рекомендацій для
всіх учасників навчально-виховного процесу, про те як саме повин-
но здійснюватися впровадження інклюзивного навчання, аби воно
не складало враження «стихійної інклюзії».
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Анотація. у матеріалі викладено основні умови організації інклюзив-
ного навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, адапта-
ції освітнього простору до особливих потреб учнів даної категорії з метою
запобігання негативних психоемоційних станів, повноцінного включення
в соціум, формування навичок соціально-активної взаємодії.

Ключові слова: порушення інтелектуального розвитку, освітнє сере-
довище, адаптація.

Abstract. The article describes the basic conditions for the organization of
inclusive education of children with intellectual disabilities, the adaptation of the
educational space to the special needs of pupils in this category in order to pre-
vent negative psycho-emotional states, full inclusion in society, the formation of
social interaction skills.

Keywords: intellectual development disorders, educational environment,
adaptation.

Особливе значення в процесі адаптації дитини до шкільного
навчання має емоційна зрілість — здатність контролювати власні
імпульсивні бажання, потреби, прояви емоцій, можливість трива-
лий час виконувати не дуже привабливе завдання. Недостатня
сформованість у дитини з порушеннями інтелектуального розвитку
здатності до контролю за власною поведінкою та емоціями може
призвести до порушень її психологічного самопочуття і позначи-
тись на розвитку особистості загалом. Ігнорування негативних пси-
хоемоційних станів дитини провокує виникнення у неї агресивнос-
ті, емоційної розгальмованості, імпульсивної поведінки,
тривожності, образливості, або повного занурення в себе. Тільки
своєчасна кваліфікована підтримка дитини сприятиме повноцін-
ному включенню її, як особистості, у соціум. Ефективність спів-
праці педагога з дитиною, яка має порушення інтелектуального
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розвитку, значною мірою залежить від налагодження теплих, друж-
ніх стосунків, гуманності, поваги, прийняття, підтримки.

Насамперед, вчитель має ознайомитись з висновком інклюзив-
но-ресурсного центру про комплексну оцінку розвитку дитини,
щоб мати чітке уявлення про сильні сторони дитини, її особливі
освітні потреби, встановити контакт з батьками, дізнатись про їх
очікування, особливості характеру дитини, її улюблені заняття,
умови проживання сім’ї. Саме від педагога, від його вміння донес-
ти інформацію, залежить мікроклімат у класі та психологічний
комфорт учнів. Визначальною є перша зустріч дитини з порушен-
нями інтелектуального розвитку зі своїми однокласниками, шкіль-
ною спільнотою. Необхідно надати учню можливість вивчити при-
міщення, ознайомитись з предметами, які знаходяться в класі.
Якщо дитині важко відразу запам’ятати своє місце, необхідно про-
маркувати його. Таке ж маркування повинні мати зошити учня та
інші навчальні матеріали індивідуального використання. Допомог -
ти дитині зорієнтуватися в навчальних осередках класної кімнати,
їх межах, інших приміщеннях закладу освіти може використання
візуальних опор. Принцип структурування простору з застосуван-
ням візуальних кордонів допомагатиме учню усвідомити правила
поведінки на кожній конкретній ділянці простору та зорієнтувати-
ся в певній діяльності, а приміщення класу сприйметься дитиною
як сталий і захищений простір.

Регуляторами поведінки дитини виступають режим дня, розклад
занять, вимоги педагога та правила поведінки. Вимоги педагога
щодо поведінки учня з порушеннями інтелектуального розвитку
мають бути такими ж, як і до поведінки всіх інших учнів класу.
Зазвичай, у таких дітей присутні мовленнєві порушення, нерозумін-
ня зверненого до себе мовлення. в такому випадку у нагоді стануть
візуальні правила поведінки та індивідуальний візуальний розклад
дитини, оформлені у вигляді картинок з простим сюжетом.
Дотримання режимних моментів, шкільних правил є дуже важливим
для забезпечення активності і працездатності, формування вольових
якостей, запобігання виникненню страхів та тривожності перед
незнайомою ситуацією. Структурування ситуації навчання сприяти-
ме процесу адаптації. Мова педагога має відповідати мовленнєвому
розвитку дитини. при висуванні певних вимог слід застосовувати
короткі прості фрази з відповідним емоційним забарвленням. 

Беззаперечно важливе значення має співпраця вчителя з асис-
тентом педагога. Асистент вчителя уважно спостерігає за розвитком
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учня з особливими освітніми потребами. Свої спостереження про
успіхи та труднощі дитини він фіксує у журналі спостережень. Це
надає змогу постійно та ефективно моніторити цілі індивідуальної
програми. Крім того, якщо в поведінці учня з порушеннями інте-
лектуального розвитку присутні небажані прояви, за результатами
спостережень можна відстежити, що саме провокує таку поведінку
і які фактори є її регуляторами. з метою запобігання небажаних
проявів поведінки учня, в жодному разі не слід підкріплювати їх
зайвим акцентуванням уваги оточуючих чи сміхом, так як сміх
може сприйнятись дитиною як схвалення такої поведінки і стати
підкріпленням для її повторних проявів. 

Процес адаптації дитини з порушеннями інтелектуального роз-
витку до умов шкільного навчання досить тривалий та обумовле-
ний особливостями психофізичного розвитку дитини, її індивіду-
альними можливостями, здатністю до оволодіння навичками
соціально-активної взаємодії.
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Анотація. Інклюзивне освітнє середовище — предмет уваги соціальної
сфери і сфери освіти Литовської Республіки. в рамках магістерської робо-
ти досліджуються особливості соціальної роботи з сім’ями, які вихову-
ють дитину з обмеженням життєдіяльності в системі інклюзивного
соціального середовища в громаді міста Шяуляй (Литва). в дослідженні
взяли участь 18 жінок віком від 28 до 56 років — представники різних
соціальних і освітніх закладів. Застосовується метод напівструктурова-
ного інтерв’ю і контент-аналіз. 

Визначено основні передумови створення інклюзивного соціального
середовища: компетентнісний підхід до соціальної роботи з дітьми з інва-
лідністю, створення позитивної громадської думки щодо дітей з недугом
та їхніх сімей, соціальна підтримка сім’ї, надання інформаційних послуг
батькам, створення доступного соціального, приймаючого, комфортного
середовища.

Summary. Inclusive educational environment is a subject of attention of the
social sphere and the sphere of education of the Republic of Lithuania. The mas-
ter’s thesis explores the features of social work with families raising a child with
a disability in the system of inclusive social environment in the community of
Siauliai (Lithuania). The study involved 18 women between the ages of 28 and
56 — representatives of various social and educational institutions. Semi-struc-
tured interview method and content analysis are applied.

The basic prerequisites for creating an inclusive social environment are iden-
tified: a competent approach to social work with children with disabilities, crea-
ting a positive public opinion about children with disabilities and their families,
social support for families, providing information services to parents, creating of
accessible social, host, comfortable environment.
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Проблема створення інклюзивного освітнього середовища
зумовлює необхідність забезпечення умов, способів і засобів
(у тому числі і соціальних) їх реалізації для спільного навчання,
виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб
та можливостей. Ця ідея визначила мету нашого дослідження -
визначити особливості соціальної роботи з сім’ями, які виховують
дитину з обмеженням життєдіяльності в системі інклюзивного
соціального середовища в Литовській Республіці. 

За результатами нашого дослідження у Литві на рівні держави
забезпечується створення якісного соціального освітнього середо-
вища всіх членів суспільства, поважаючи різноманітність стосовно
кожного, індивідуальні здібності та потреби, уникаючи будь-якої
дискримінації. 

У дослідженні в місті Шяуляй (Литва) було використано такі
методи опитування: кабінетні інтерв’ю, особисті інтерв’ю та онлайн-
інтерв’ю з респондентами, які працюють в різних освітніх і соціаль-
них організаціях, таких, як: Шяуляйський університет, центр соціаль-
них послуг, соціальний центр сервісу підтримки, навчальний центр
ринку праці, Католицький сімейний будинок святої матері Терези,
Католицький центр денного перебування для родин «групи ризику».
Це — викладачі, керівники центрів, соціальні працівники, психоло-
ги, вчителі, медичні працівники, та небайдужі мешканці міста
Шяуляй. Всього — 18 жінок віком від 28 до 56 років. Математичні
дані, обробка та графічна презентація здійснюється за допомогою
комп’ютерного пакету статистичних даних програми SPSS, для аналі-
зу отриманих даних застосовується метод контент-аналізу. 

На думку респондентів важливою передумовою створення інк-
люзивного соціального середовища є: компетентнісний підхід до
соціальної роботи з дітьми з інвалідністю (додаткові послуги від
організацій відповідно до індивідуальних потреб, особливостей
дитини, інформаційне забезпечення, створення додоткових групо-
вих самостійних будинків для родин, які утримують дітей з неду-
гом, тимчасове прийняття дитини в сім’ю, додаткові послуги для
створення тимчасового відпочинку для родин); створення позитив-
ної громадської думки щодо дітей з недугом та їхніх сімей (у Литві
створене суспільство, в якому люди де незалежно від фізичних
можливостей мають однакові права і можливості реалізації належ-
них потреб); соціальна підтримка сім’ї (необхідність створення
додаткових послуг на основі створення тимчасового відпочинку
для батьків, самостійних будинків для дітей з недугом; соціальним
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службам меньше займатись перевірками та контролювати такі
родини, а конкретно надавати необхідну допомогу, якої потребує
конкретна родина); надання інформаційних послуг батькам (різні
заходи, бесіди, додаткова інформаційна обізнаність серед громади,
роз’яснення з дітьми та дорослими щодо потреб родини, яка має
дитину з недугом, уважність та толерантність до дитини); створен-
ня доступного соціального середовища (матеріальне забезпечення та
оснащення, установки, збільшення фінансування зі сторони дер-
жави та міської адміністрації для створення додаткових центрів
денного перебування, створення місць відпочинку); створення при-
ймаючого, комфортного середовища (позитивне середовище для
всіх, де у всіх рівні права, можливості, де враховані потреби членів
громади, де дитина з недугом активно бере участь у соціальних,
освітніх, культурних заходах на рівні із здоровими дітьми, де без-
печне відкрите середовище для всіх).

Порівняльний аналіз відповідей респондентів в Україні і Литві
показує, що процес соціального супроводу дітей з особливими потре-
бами — це система передавання соціального досвіду з урахуванням
особливостей і потреб різних категорій дітей зі їх участі й забезпечен-
ня адекватних умов, у результаті чого діти залучені до роботи в усіх
соціальних системах, структурах, включені в основні сфери життя
і діяльності суспільства, готуються до повноцінного дорослого життя,
самореалізації та розкиття себе, як особистості. За останні 20 років
у Литві необхідні зміни для створення інклюзивного соціального
середовища дітей з особливими освітніми потребами відбулися, і цілі
були досягнуті. Але цього часу ще досить мало, щоб використовувати
якісні і кількісні показники для проведення моніторингу інклюзивної
освіти, але вони допомагають контролювати та просувати інклюзив-
не соціальне середовище у таких напрямках: створення інклюзивної
культури (побудова громади, реалізація цінностей інклюзивної осві-
ти); інклюзивна політика (школа для всіх, впровадження системи
підтримки студентів, громада дружня до дитини); практичне впро-
вадження інклюзивної освіти для учнів, студентів, пошук та застосу-
вання відповідних способів навчання, ресурсів. 

На думку мешканців Шяуляю інклюзивна система освіти була
названа першим етапом інтеграції в суспільство, тобто є соціальним
інклюзивним середовищем, де здійснюється успішне включення
дітей з особливими потребами, де реалізується система цінностей,
ресурси та співпраця між ними в системі — регіон, муніципалітет,
школа, будинок та клас. 
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На нашу думку поняття «соціальна допомога», «соціальна робо-
та» є інтегративним виразом усвідомленої соціальної дії людства
щодо самозбереження і тому повинно відповідати, як загальнонау-
ковому принципу системності, так і принципу доповнюваності. Ці
принципи дають можливість позбавитися однобічного бачення
соціальних процесів, створюють умови для залучення до наукового
аналізу усіх шкіл і напрямів наукової думки у різних країнах, чи то
Литві чи в Україні. Соціальна робота з самого початку має виходи-
ти з компліментарності, яка інтегрує у собі права й обов’язки щодо
змістовної сторони соціальної допомоги: припис щодо піклування,
конкретизацію змісту самої допомоги і у той самий час повагу до
прав інших і захист від замаху на життя та самореалізацію кожного.
Ця компліментарність поєднує два основних способи розміркову-
вання — про світ та моральний вибір. Один з них — «обов’язок»,
смисл якого у виконанні зобов’язань щодо людських потреб, які
виникають на рівні структур повсякденного буття та прав окремої
людини. Інший — «право», основу якого утворюють принцип спра-
ведливості, рівності та прав окремої людини. Окрім того, соціальна
робота у своєму функціональному аспекті при рішенні певних про-
блем виходить за межі державності і не визнає кордонів, тому набу-
ває особливого значення у зв’язку з глобалізаційними змінами,
оскільки вона виконує найважливішу для людини функцію стабілі-
зації та гармонізації основ її життєдіяльності. Іншими словами, це
механізм спрямований на рішення соціальних, економічних та
психологічних проблем у суспільстві, на створення умов, сприятли-
вих для відновлення і покращення здатності людей до соціального
функціонування. 
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Розвиток сучасного українського суспільства детермінує встановлен-
ня принципів солідарності та толерантності, що забезпечує повне інтег-
рування в соціум усіх верств населення, насамперед — осіб з інвалідністю.
На сьогодні в Україні досить актуальним є проблема щодо спільного
навчання дітей з різними потребами в єдиному освітньому середовищі. За
останні роки відбулися зміни в ідеології ставлення до дітей з інвалідністю.
Зокрема на державному рівні почали підіймати питання щодо вирішення
проблем дітей, що мають вади. Одна з таких проблем — це створення
умов для повноцінного розвитку, навчання та виховання дітей.

The development of modern Ukrainian society determines the establishment
of principles of solidarity and tolerance, which ensures full integration into the
society of all segments of the population, first of all — persons with disabilities. At
present, the issue of joint education of children with different needs in a single
educational environment is quite relevant. In recent years, there have been
changes in the ideology of the treatment of children with disabilities. In particu-
lar, at the state level, issues began to be raised to address the problems of children
with disabilities. One such problem is the creation of conditions for the full deve-
lopment, education and upbringing of children.

Інклюзивна форма навчання вже давно стала нормою в усіх
цивілізованих країнах світу. Відповідно до Національної стратегії
розвитку вітчизняної освіти в Україні на період до 2021 року одним
із пріоритетних напрямків її модернізації є забезпечення розробки
практичного впровадження у навчально-виховні заклади ефектив-
ної системи інклюзивної освіти. Ідея інклюзивного навчання,
полягає в доступності освіти для всіх без винятку дітей з різними
потребами, поступово впроваджується в багатьох масових шкіл,
міст і районів нашої країни, визначаючи цей напрямок, як най-
більш прогресивний в освітній політиці держави. [2]

Завдяки створенню інклюзивного освітнього простору, діти, чиї
особливі потреби виходять за межи загальноприйнятої норми,
мають можливість не тільки отримати гідну освіту, а й відчути себе
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повноцінними членами шкільного колективу, а згодом стати
повноправними громадянами своєї країни, що мають однакові для
всіх права і обов’язки незалежно від своїх можливостей.

В процесі соціалізації у дитини з інвалідністю формуються соці-
альні якості, знання та вміння, відповідні навички, що дає йому
можливість стати дієздатним учасником соціальних відносин. На
думку Л. С. Виготського [1, c. 216], дитина, народившись, вже є
соціальним індивідом, оскільки з самого народження його оточує
багатогранний, складно структурований соціальний світ того сус-
пільства, повноправним членом якого йому ще належить стати, але
без якого він вже не може існувати. Проблеми соціальної адаптації
та реабілітації дітей з обмеженими можливостями вирішуються
в умовах цілеспрямованого соціально-педагогічного впливу через
їх включення в доступні області побутової, індивідуальної і суспіль-
но значимої діяльності з урахуванням особистих інтересів і можли-
востей дітей. Перетворення, що відбуваються в суспільному житті
нашої країни, істотно змінюють об’єктивні умови соціалізації дітей
з обмеженими можливостями.

Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку спеціальних
(корекційних) освітніх закладів як традиційної форми навчання
дітей з інвалідністю засвідчив низку перешкод у впровадженні інк-
люзивної освіти як-от: недостатнє забезпечення відповідними ква-
ліфікованими кадрами у галузі інклюзивної освіти; неготовність
(психологічна, професійна) суспільства, загальноосвітніх навчаль-
них закладів, педагогів до сприйняття таких дітей та роботи з ними
в умовах інклюзії; відсутність програмно-методичного, матеріаль-
но-технічного забезпечення інклюзивної освіти.

Ефективним засобом соціалізації дітей з обмеженими можли-
востями здоров’я є інклюзивна освіта на основі соціокультурного
підходу так, як соціалізація дітей з обмеженими можливостями
в інклюзивну освітньому просторі дає можливість надавати учням
якісну психолого-педагогічну і соціально-педагогічну допомогу
з огляду на їх індивідуальні особливості. Важливо, що позитивні
результати досягаються тривалою роботою і в тісній співпраці всіх
учасників освітнього процесу. Соціально-педагогічна сутність роз-
витку соціального потенціалу дітей з обмеженими можливостями
безпосередньо залежить від цілеспрямованої соціально-педагогіч-
ної підтримки дітей, розкриття їх потенціалу в різних формах жит-
тєдіяльності.
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Статтю присвячено проблемі інклюзивної вищої освіти в Україні.
Обґрунтовано концептуальні положення та головні принципи втілення
інклюзивної системи навчання.

The article is dedicated to the problem of inclusive hiqher education in
Ukraine, was grounded the conceptual statements and main principles incarna-
tion of inclusive system of education.

Кожен має право брати участь у суспільному житті на засадах
рівності і без дискримінації. Саме тому останніми десятиліттями
в усіх країнах світу і впроваджують інклюзивну освіту — нову форму
навчання молоді з особливими потребами. Освіту, що надає кожній
людині право вибору того вищого навчального закладу та навчаль-
ної програми, відповідно до якої вона хоче навчатися.

Інклюзивна форма освіти спрямована, насамперед, на усунен-
ня усталених стереотипів та упереджень, пов’язаних із можливос-
тями людей з особливими потребами. Інклюзивна освіта виховує
у здорових людей почуття чуйності, доброти, милосердя та поваги
до свого ближнього. і якщо людина з особливостями психофізич-
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ного розвитку ще з дитинства не буде ізольована від соціуму, а
навпаки, стане повноцінним учасником навчального процесу, то
шанси реалізуватися в житті та знайти свою нішу значно вищі.
Інклюзивне навчання дає змогу, якщо й не розв’язати проблеми
адаптації, розуміння правил співіснувати з іншими в майбутньо-
му, то принаймні зменшити їх за рахунок поступового пристосу-
вання такої молодої людини до життя в суспільстві, а також важ-
ливим є факт спілкування. Для молодих людей з особливими
потребами це є навіть важливішим, ніж рівень засвоєння навчаль-
ного матеріалу [1]. 

Інклюзивне навчання є потребою сьогодення і майбутнього,
але до цього повинні бути готові педагоги, батьки, відповідна мате-
ріальна база і система загалом».

Уперше головна ідея інклюзії була закріплена в Загальній дек-
ларації прав людини в 1948 році, в якій зазначається: «Кожен має
право на освіту…освіта має бути спрямована на розвиток людської
особистості та посилення поваги до прав людини й основних сво-
бод…». Ще низка міжнародних документів у сфері освіти підтвер-
джує, що на законодавчому рівні права дітей з особливими освітні-
ми потребами на здобуття знань у дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладах закріплені.
Справді, в багатьох країнах світу інклюзія успішно функціонує вже
десятки років. Серед них — Іспанія, Швеція, Данія, Бельгія,
Канада, Кіпр, Велика Британія, США. в Україні така форма
навчання людей з особливими потребами також гарантується зако-
ном. Відповідні положення містяться в Законах України «Про осві-
ту», «Про вищу освіту». Проте реальні спроби залучити молодь
з особливими потребами до освітнього процесу поки що мають
багато перешкод.

Не підготовлене до таких змін і перетворень в освіті і саме сус-
пільство. Не всі викладачі до кінця розуміють сутність методів інк-
люзивного навчання. Тому для роботи з людьми з особливими
потребами викладачам необхідно проводити спеціальні курси,
забез печувати їх навчально-методичними посібниками. Впро ва -
дже н ню інклюзивної освіти має передувати також і комплекс тре-
нінгів, спрямованих на підготовку студентів [3, с. 6]. 

Люди, незалежно від психофізичних можливостей, істоти соці-
альні. Інклюзія — це перший крок до того, щоб людина з особли-
вими потребами могла стати частиною соціуму і це не науковий
термін, яким послуговуються для вирішення абстрактних про-
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блем, це узагальнення долі тисяч людей з особливими можливос-
тями, які хочуть жити простим звичайним життям, хочуть бути
сприйнятими такими, якими вони є. На жаль, для усунення пере-
шкод на шляху до успішного розвитку інклюзивного навчання
в Україні необхідно докласти ще багато зусиль. Зокрема, і держав-
ним органам, які не поспішають створювати необхідні умови для
якісного навчання людей з особливими потребами. Брак фінансу-
вання, неналежна обізнаність суспільства про важливість інклюзії
унеможливлюють її повноцінне впровадження, яке може покра-
щити не одне життя [2, с. 16]. 

В Україні модель інклюзивної освіти почала набувати значення
переважно за ініціативи громадських організацій. у вищих навчаль-
них закладах впроваджується система спеціальної підготовки та
перепідготовки педагогічних кадрів.

Отже, готовність до навчання в українських вищих навчальних
закладах людей з особливими освітніми потребами ще доволі
незначна, пов’язано це, насамперед, з непоінформованістю насе-
лення щодо суті інклюзивної освіти, її переваг. Її корисність
у тому, що люди з вадами розвитку звикають жити в середовищі
своїх здорових чи то відносно здорових однолітків, беруть участь
у студентському житті, привчаючись таким чином до активного
життя в соціумі. Їхні ж однокурсники звикають толерантно
сприймати людей з особливими потребами і ставитися до них як
до рівних [4].
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Аннотація: Стратегія розвитку національної системи освіти повин-
на формуватися відповідно до сучасних інтеграційних і глобалізаційних
процесів, вимог переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпе-
чить сталий рух і розвиток України у XXI ст. Сприяти реалізації цієї
стратегії має належним чином організована і запроваджена у практику
інклюзивна освіта, яка в Україні повинна співіснувати із загальною і спе-
ціальною.

Ключові слова: люди з особливими освітніми потребами, інклюзивна
освіта, стратегія розвитку національної системи освіти. 

Abstract: Development strategy of the educational national system should be
formed according to the modern integration and globalization processes, the
transition requirements to post-industrial civilization, which will ensure the sus-
tainable movement and development of Ukraine in the XXI century. A properly
organized and put into practice inclusive education, which should coexist with the
general and the special, should contribute to the implementation of this strategy.

Keywords: people with special educational needs, inclusive education, deve-
lopment strategy of the national education system.

Модернізація освіти в Україні, що спрямована на демократиза-
цію та гуманізацію, зумовлює необхідність впровадження іннова-
ційних технологій, зокрема, в освіті людей з особливими потреба-
ми. Інклюзія є однією з основних тенденцій розвитку зазначеного
типу освіти в Україні. Звісно, інклюзивна освіта як педагогічна
інновація переживає на шляху становлення чимало труднощів, до
яких належать професійна непідготовленість педагогічних кадрів
до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку
у загальноосвітній школі, архітектурна непристосованість споруд,
недостатній ступінь розвитку нормативно-правої бази, неналежне
додаткове фінансування інклюзивних закладів, академічна пере-
вантаженість навчальних програм, які важко адаптувати до освітніх
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потреб зазначеної категорії дітей, низький рівень методичного
забезпечення, негативне ставлення батьків повносправних дітей до
інклюзивного навчання. 

На сьогодні в нашій країні спостерігається парадоксальна, але
загалом типова для трансформаційного періоду ситуація, що харак-
теризується наявністю законодавства, яке декларує права дітей
з особливими потребами на розвиток, здобуття освіти та соціальну
інтеграцію і водночас повною мірою не вказує на практичні меха-
нізми їх реалізації [3]. Такий стан справ пов’язаний передусім з тим,
що інклюзивна освіта і за кордоном, і особливо в Україні, має
нетривалу історію розвитку. Зокрема, в нашій країні початок інтег-
рації особливих дітей до масової шкільної системи почався порів-
няно недавно — у 90-х рр. минулого століття, а в 2001 р. 

Коли інклюзивне навчання почали втілювати у життя за кордо-
ном, у першій половині ХІХ ст., реалізація ідей спільного навчання
дітей з різними освітніми потребами у Франції, Австрії, Німеччини
уможливила виділити його переваги. А саме: 

а) збільшення кількості учнів у навчальних закладах; 
б) активне залучення сім’ї до навчання дітей з особливими

потребами; 
в) поширення і вдосконалення методики навчання зазначеної

категорії дітей; 
г) економія коштів за рахунок зменшення кількості педагогів та

освітніх закладів. 
Збереження загальної і спеціальної освіти за умови створення

інклюзивних шкіл прийнятне для України. Саме про це йдеться
в «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року», у якій, зокрема, передбачено такі основні завдання
освіти дітей з особливими освітніми потребами, як удосконалення
мережі спеціальних навчальних закладів, створення нових моделей
та форм організації освіти для осіб з особливими освітніми потре-
бами; відкриття дошкільних груп компенсуючого типу для дітей
з особливими освітніми потребами, які проживають у сільській міс-
цевості; розширення практики інклюзивного та інтегрованого
навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчаль-
них закладах дітей та молоді, що потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку [2]. 

Питання, що пов’язані з організацією інклюзивних закладів
(класів), повинні розв’язуватися органами управління освітою, як,
власне, і покликані передбачити посади спеціального психолога
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і педагога-дефектолога в штатному розписі школи та класів. Для
особливих дітей важливо підготувати навчальні програми, закупи-
ти відповідне обладнання чи спеціальні пристрої, що придбані
в готовому вигляді, змінені або спеціально пристосовані. Від зна -
чимо, що ефективність інклюзивної освіти ґрунтується на тому, що
континуум послуг, у тому числі спеціально організоване освітнє
середовище, повинен відповідати обсягу потреб особливих дітей. 
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Анотація. Інклюзивне навчання визнано одним із пріоритетів дер-
жавного розвитку та важливою складовою концепції Нової української
школи. Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими
освітніми потребами є однією з необхідних умов якісного інклюзивного
навчання [2], а також суцільно новим явищем для української загальної
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освіти. Брак актуальної інформації щодо існуючих проблем здійснення
такого супроводу на місцях гальмує їх вирішення, що знижує якість
навчання кожної окремої дитини та ефективність реалізації реформи
освіти в цілому. Визначення напрямків та методів дослідження проблем
супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної
середньої освіти є необхідною передумовою для їх подальшого моніторингу
з метою здійснення роботи над помилками.

Annotation. Inclusive education is declared as one of the priorities of the state
development and an important component of the concept of the New Ukrainian
school. The psychological and pedagogical support of children with special educa-
tional needs is one of the necessary conditions for quality inclusive education [2],
and also a completely new phenomenon for Ukrainian general education. The
lack of up-to-date information on the existing problems of such support on the gro-
und impedes their solution, which reduces the quality of education of each indivi-
dual child and the effectiveness of implementation of education reform as a whole.
Defining directions and methods for researching the problems of children with spe-
cial educational needs support in secondary education institutions is a necessary
prerequisite for their further monitoring to work on mistakes.

Наразі правове поле інклюзивної освіти в України достатньо
для того, щоб почати вивчення проблеми з визначення основних
понять, а саме:

Особа з особливими освітніми потребами — це особа, яка
потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньо-
му процесі з метою забезпечення її права на освіту [4]. Це визна-
чення суттєво розширює коло потенційних отримувачів послуг
психолого-педагогічного супроводу.

Психолого-педагогічний супровід — комплексна система захо-
дів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбаче-
на індивідуальною програмою розвитку [4]. Такий супровід має
забезпечувати спеціальна мультидисциплінарна команда фахівців,
створення та функціонування якої регламентується відповідним
Положенням, що затверджується керівництвом кожного закладу
загальної середньої освіти, в якому здійснюється інклюзивне
навчання. Крім цього, з метою забезпечення такого супроводу
в Україні було створено мережу інклюзивно-ресурсних центрів, які
виконують широкий спектр функцій та мають власну правову базу.
Усі ці явища та структури є нововведеннями для української освіти,
тому вони потребують не тільки всебічної розробки, але й часу для
виявлення та усунення усіх складнощів та перешкод.
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Виходячи з цих міркувань, а також на основі вивчення новітніх
публікацій за темою [1; 3], ми виділили такі групи проблем супро-
воду дитини з особливими освітніми (далі — ООП) в закладі загаль-
ної середньої освіти (далі — ЗСО):

Нестача кваліфікованих кадрів. Педагоги-практики повинні
одночасно пристосовуватись до реформи освіти, підвищувати ква-
ліфікацію за новими напрямами та вдосконалювати свої компетен-
тності. Різко зросла потреба ЗСО в цілком нових штатних одиницях
— асистентах вчителів, реабілітологах тощо. Вимоги до їх профе-
сійної підготовки зросли відповідно до ускладнення завдань.

Організаційні труднощі. Створення умов для повноцінної реа-
лізації супроводу дітей з ООП в закладі ЗСО пов’язане з великою
бюрократичною та організаційною роботою, яка ускладняється,
окрім іншого, великим різноманіттям самих особливих потреб.

Складнощі в міжвідомчій та міжособистісній співпраці.
Забезпечення ефективного супроводу дітей з ООП вимагає злагод-
женої роботи та чіткої взаємодії багатьох сторін: інформаційно-
ресурсного центру, команди психолого-педагогічного супроводу
(зокрема співпраці всередині команди), батьків та інших учасників
процесу. Окремою гострою проблемою в цій групі є саме визнання
дитини з особливими освітніми потребами як такої.

Нестача досвіду в усіх учасників процесу. Наявність всіх умов не
гарантує відсутності складнощів та помилок в процесі впроваджен-
ня інновацій. До того ж, будь-який досвід є важливим ресурсом
розвитку. Але дублювання одних й тих саме помилок на багатьох
об’єктах впровадження є недоцільним. Тут як ніколи важливу роль
відіграють налагоджені канали зв’язку та інформаційні технології
як інструмент збору, накопичення та оперативного обміну даними.

Зміни та інновації завжди пов’язані з ризиком та помилками,
але всебічне дослідження проблем супроводу дітей з ООП має вели-
ке практичне значення для пошуку шляхів їх вирішення заради
вдосконалення існуючої системи інклюзивного навчання та най-
більш повної реалізації кожною дитиною свого конституційного
права на освіту.
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Статтю присвячено проблемі інклюзивної освіти в Україні.
Обґрунтовано концептуальні положення та головні принципи втілення
інклюзивної системи навчання.

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

У педагогічному аспекті поняття «технологія» має такий зміст,
як наукове прогнозування (проектування) і точне відтворення
педагогічних дій, які забезпечують досягнення запланованих
результатів. Виходячи з цього визначення, педагогічна технологія:
має чітко визначати ціль; сприяти відбору та структурі змісту;
сприяти оптимальній організації, добору методів, прийомів та засо-
бів; враховувати рівень професійної компетентності педагогів
і об’єктивні методи оцінки результатів [2, с. 18]. 

Освітній процес дітей з особливими освітніми потребами набу-
ває конкретики тільки тоді, коли навколо них гуртуються фахівці,
які разом з батьками створюють міждисциплінарну, полісуб’єктну
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команду психолого-педагогічного супроводу і розпочинають коле-
гіальну роботу в напрямі продумування та реалізації компетентно-
го освітнього маршруту для таких дітей.

Психолого-педагогічний супровід — це пролонгований процес,
спрямований на попередження виникнення (або усунення) у дітей
з особливими освітніми потребами дестабілізаційних чинників,
формування їхніх адаптивних функцій, забезпечення оптимально-
го розвитку та здобуття ними якісної освіти в умовах навчального
закладу [2, с.19]. 

Компетентний психолого-педагогічний супровід здійснюється
через визначені технології, що мають спрямованість на проекту-
вання та впровадження процесів супроводу. 

Про наявність психолого-педагогічного супроводу можна каза-
ти тоді, коли навколо дитини створюють міждисциплінарну групу
(фахівці, які безпосередньо опікуються дитиною, та батьки), яка
розробляє для неї індивідуальну програму розвитку і починає цілес-
прямовано працювати над досягненням поставлених в ній цілей. 

Психолого-педагогічний супровід має такі етапи: підготовчий,
адаптаційний та повне включення.

На підготовчому етапі відбувається оцінка наявних в освітньо-
му закладі можливостей і дефіцитів; керівник освітньої установи
обговорює з педагогічним колективом необхідність підготовки та
впровадження навчання для дітей з особливими освітніми потреба-
ми, а також — необхідні ресурси для цього процесу. Впроваджують
також просвітницьку, консультативну та семінарсько- тренінгову
роботу для батьків і дітей, які будуть навчатися в класі з особливи-
ми дітьми. 

На адаптаційному етапі здійснюється робота з об’єднання спів-
робітників в міждисциплінарну групу (групу супроводу) — тренін-
ги командної взаємодії, методичні об’єднання, майстер-класи
тощо

На етапі повне включення фахівці сприяють найповнішій адап-
тації та соціалізації дитини. Фахівці групи супроводу здійснюють
роботу з методичного супроводу навчання, виховання і розвитку
дитини; розробляють і використовують дидактичні матеріали,
адаптують та модифікують освітній процес, навчальний план, цілі
й завдання задля забезпечення індивідуальних потреб дитини
з аутизмом і опрацювання педагогами відповідних методів роботи;
розробляють критерії оцінювання навчальних досягнень дитини;
апробують інноваційні форми, методи, технології роботи [1].
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Оцінка досягнень дитини здійснюється в оптимальних для неї
умовах (в найбільш сприятливому темпі, з використанням допоміж-
них засобів і ресурсів, за необхідності) і виявляє взаємодію таких
компонентів освіти, як: знання і вміння дитини у даний період
освітнього процесу та здатність застосовувати їх на практиці. 

Таким чином, ефективність психолого-педагогічного супроводу
дітей з особливими потребами в освітньому просторі залежить від
згуртованої роботи групи супроводу, здатної працювати в режимі
командної взаємодії і здійснювати повноцінну психолого-педаго-
гічну допомогу дитині — створювати умови для відповідного освіт-
нього процесу для неї, що фіксується в індивідуальній програмі
розвитку з чітко прописаними: зовнішніми ресурсами та внутріш-
німи ресурсами, а також моніторингом процесів навчання та роз-
витку дитини, результати якого можуть спонукати до перегляду
і вдосконалення цих процесів. 
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У статті розкриваються питання інклюзивної освіти та інклюзив-
ного навчання, підготовка нормативної бази для впровадження інклюзив-
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ної освіти в школах, створення умов для навчання дитини з особливими
потребами в загальноосвітньому закладі. 

The article deals with the issues of inclusive education and inclusive educa-
tion, preparation of the regulatory framework for the implementation of inclusive
education in schools, creation of conditions for education of a child with special
needs in a comprehensive institution.

Процес інклюзивної освіти в Україні відбувається з урахуван-
ням соціально-культурних умов і політичних пріоритетів держави.
Інклюзивна освіта потребує розробки довгострокової стратегії,
систематичності, послідовності та комплексного підходу для її реа-
лізації. в сучасних умовах інклюзія є провідною тенденцією в роз-
витку системи освіти в Україні.

В Україні словосполучення «інклюзивна освіта» почало активно
використовуватися лише останні кілька років. Було адаптоване
законодавство і перші зміни почали впроваджуватися на рівні
загальноосвітніх шкіл. 

Інклюзивна освіта — це забезпечення рівного доступу до
навчання у загальноосвітніх закладах. Це не лише інтеграція дітей
з особливими освітніми потребами в освітнє середовище, а й орга-
нізація спільного навчання, яке охоплює всіх дітей.

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися
в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких
в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному
процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльнос-
ті з тим, щоб всі учні без винятку навчалися і проводили час разом.

На сьогодні вже кожна четверта школа стала інклюзивною
в Україні. Школа повинна стати інклюзивною, коли до неї зверну-
лися батьки дитини, яка має особливі освітні проблеми. в школі
мають облаштувати всі необхідні умови, аби дитина там навчалася:
архітектурну безбар’єрність, розумне пристосування класних при-
міщень і адаптацію навчальної програми.

Зараз в країні застосовується підхід, коли на перший план
поставлено саму дитину, її сильні сторони, намагання їх розвивати,
звертати на них увагу. Це соціальна модель, коли адаптується
навчальна програма під дитину. у майбутньому взагалі забудеться,
що суспільство не сприймає інклюзію, бо це буде нормою соціаль-
ного і освітнього простору.

У дитини з особливими потребами має бути своя програма.
в інклюзивному класі у вчителя є асистент, який допомагає втілю-
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вати цю програму. До того ж, такий вчитель отримує доплату до
зарплати у 20%, а асистент отримує повну ставку. 

У школах розширили штатний розклад, коли школа може взяти
на роботу фахівців, які будуть входити до складу шкільної команди
психолого-педагогічного супроводу дитини. Раніше асистент вчи-
теля в інклюзивному класі отримував 0,5 ставки і мало хто хотів
працювати на таких умовах. з 2017 року в школах ввели повну став-
ку асистента вчителя. До того ж, у «особливого учня» може бути
свій персональний асистент.

Дітям, які не можуть себе обслуговувати і потребують допомоги
під час навчань в школі, мають бути виділений асистент дитини,
який в побуті має допомагати, щоб батьки не були приковані до
дитини 24\7, а могли працювати і відчувати себе повноцінними
членами суспільства

В Україні є близько 47 тисяч дітей із особливими освітніми
потребами. Кількість учнів, залучених до інклюзивної освіти, за два
роки зросла втричі. На початок 2016 року, коли тільки почали впро-
ваджувати інклюзивну форму освіти, було залучено в звичайні
школи близько 4 тисяч особливих учнів, а на початок 2018-2019
навчального року ця кількість вже досягла майже 12 тисяч дітей. На
даний час спостерігається тенденція збільшення кількості таких
дітей у загальноосвітніх закладах.
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Публікація висвітлює актуальні аспекти створення інклюзивного
освітнього середовища в закладах позашкільної освіти, що є важливим
питанням у контексті реалізації інклюзивної моделі освіти. На сучасному
етапі створено нормативну базу вирішення цього питання, у закладах
позашкільної освіти наявний успішний досвід організації роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами. Узагальнено, що інклюзивне освітнє
середовище у закладі позашкільної освіти містить наступні умовні ком-
поненти: суб’єкти освітнього середовища; зміст освіти і виховання;
ставлення, цінності, традиції колективу; матеріальне середовище; зов-
нішні зв’язки та соціальне партнерство.

The publication highlights the current aspects of creating an inclusive edu-
cational environment in out-of-school educational institutions, which is an
important issue in the context of implementing an inclusive education model. At
the present stage, a regulatory framework has been created to address this issue,
and in out-of-school educational establishments there is a successful experience
in organizing work with children with special educational needs. Generally spea-
king, an inclusive educational environment in an out-of-school institution con-
tains the following conditional components: subjects of the educational environ-
ment; the content of education and upbringing; attitude, values, traditions of the
team; material environment; external relations and social partnership.

У контексті реалізації інклюзивної моделі освіти в українській
освіті важливого значення набуває створення інклюзивного освіт-
нього середовища у закладах позашкільної освіти.

Сьогодні можна констатувати позитивну тенденцію створення
інклюзивного середовища у значній кількості закладів позашкіль-
ної освіти України. Відповідні зміни внесено до Закону України
«Про позашкільну освіту» (2000). Зокрема, визначено поняття:
«індивідуальна програма розвитку», «інклюзивне навчання», «інк-
люзивне освітнє середовище», «особа з особливими освітніми
потребами»; до основних завдань позашкільної освіти (ст. 8) вклю-
чено: «розвиток інклюзивного освітнього середовища…» тощо.
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Зокрема, інклюзивне освітнє середовище розглядається як «сукуп-
ність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання,
виховання, розвитку та соціалізації здобувачів освіти з урахуванням
їхніх потреб та можливостей»[1]. 

Затверджено Порядок організації інклюзивного навчання в систе-
мі позашкільної освіти (2019), який має на меті правове урегулюван-
ня організації освітнього процесу в системі позашкільної освіти для
дітей з особливими потребами [2]. Порядком регламентовано, що
засновник закладу позашкільної освіти забезпечує створення
у закладі позашкільної освіти інклюзивного освітнього середови-
ща, а також передбачено, що організація навчання осіб з особливи-
ми освітніми потребами в закладах позашкільної освіти включає
забезпечення:

– безперешкодного доступу до будівель, споруд і приміщень
згідно з будівельними нормами, державними стандартами та пра-
вилами;

– принципів універсального дизайну в освітньому процесі;
– розумного пристосування (за потреби);
– відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної

бази, у тому числі інформаційно-комунікаційними технологіями,
навчально-дидактичним обладнанням та матеріалами;

– допоміжними засобами навчання (за потреби);
– доступності інформації в різних формах (шрифт Брайля,

збільшений шрифт, електронний формат тощо);
– індивідуалізації освітнього процесу для вихованців, учнів, слу-

хачів (далі — здобувачі позашкільної освіти) з особливими освітніми
потребами, зокрема складення індивідуальної програми розвитку.

На основі розуміння сутності освітнього середовища загалом,
можливо узагальнити, що інклюзивне освітнє середовище у закладі
позашкільної освіти містить наступні умовні компоненти: суб’єкти
освітнього середовища (діти, педагоги, батьки); зміст освіти і вихо-
вання (навчальні програми, заходи тощо); ставлення, цінності, тра-
диції колективу; матеріальне середовище (матеріально-технічна та
навчально-методична база, архітектурна доступність, допоміжні
засоби навчання); зовнішні зв’язки та соціальне партнерство.
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Описано необхідність використання спеціальних наочних матеріалів
в роботі з дітьми із порушеннями зору. Як оптимальний засіб компенсації
зорового дефекту розглянуті рельєфні тактильні посібники — об’ємні
макети. Автори аналізують особливості розробки рельєфних посібників
і висвітлюють досвід створення дидактичних матеріалів такого роду на
базі макетної майстерні спеціалізації «Промисловий дизайн» кафедри
дизайну Черкаського державного технологічного університету.

The necessity to use special visual materials in work with children with visual
impairment is described. Embossed tactile guides — volumetric layouts are con-
sidered as the optimum means of compensation for visual defect. The authors
substantiate the feature of the development of relief guides and highlight the expe-
rience of creating didactic materials of this kind on the basis of the design wor-
kshop of the specialization «Industrial design» of the design department of
Cherkasy State Technological University.

Внаслідок обмеженості сенсорної системи і нестачі інформації
про предмети і явища навколишнього світу незрячі діти мають свої
специфічні особливості, обумовлені своєрідним ходом фізичного
і психічного розвитку та соціально-психологічної адаптації до умов
сучасного життя. Своєрідність сприйняття дітей з порушеннями
зору навколишнього світу накладає певний відбиток на сферу їх
уяви та образного мислення. Уявлення у сліпих збіднені, фрагмен-
тарні і залежать від часу втрати зору, характеру і ступеня дефекту:
чим раніше втрачений або порушений зір, тим бідніші і якісні та
кількісні уявлення; чим нижча гострота зору, тим важче формують-
ся і зберігаються образи.
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Тому одним із найважливіших завдань компенсації зорового
дефекту в дитячому віці є надання дитині з порушеним зором мак-
симально можливої інформації про те, як виглядають предмети та
явища з метою формування у неї реальної картини навколишнього
світу. Вікові психофізичні особливості дітей із порушенням зору
потребують особливого підходу до вирішення проблеми доступнос-
ті інформації.

У дитини дошкільного віку, із її правопівкульним, нагляднооб-
разним типом мислення, основою для пізнавальної діяльності, як
і для всієї психічної діяльності, служить сенсорний образ, сформо-
ваний переважно завдяки зоровим (або іншим сенсорним) вражен-
ням. Ось чому при вихованні дітей широко використовуються кар-
тинки як наочне джерело формування чуттєвого образу будь-якого
предмета. Картинки відіграють велику роль у розвитку дитини із
нормальним зором. Однак звичайні кольорові картинки малодос-
тупні незрячим дітям із залишковим зором і зовсім недоступні
повністю сліпим [1].

Широкі можливості для формування чуттєвого досвіду незрячої
дитини закладені в рельєфних зображеннях. На думку багатьох віт-
чизняних і зарубіжних тифлологів, рельєфно-графічні посібники —
один із найважливіших чинників, який, компенсуючи відсутність
зорового досвіду, сприяє формуванню у сліпих правильних пред-
метно-просторових уявлень про навколишній світ.

По особливому до вирішення проблеми компенсації зорового
дефекту для учнів Черкаської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради підійшли студен-
ти та викладачі спеціалізації «Промисловий дизайн» кафедри дизай-
ну Черкаського державного технологічного університету [2]. 

Студенти групи ДЗ-43 (Іваненко Богдан, Жога Дарина, Гонтар
Вікторія, Нось Василь, Лупан Владислав та Захарченко Євгеній)
під керівництвом д. мист., доцента, професора кафедри дизайну
Яковець І. О., к. мист., ст. викладача Луговського О. Ф. та ст. викла-
дача і куратора групи Литовченко Н. М. в рамках навчальної дис-
ципліни «Дизайн-проектування» розробили та виконали в матеріа-
лі тактильний посібник — об’ємний макет природного середовища
з елементами ландшафту (рис. 1, 2). 

Спеціально створені рельєфні елементи здатні сформувати
у дитини реальну картину навколишнього світу, збагатити його
подання більш точними чуттєвими і емоційними образами.
Незряча або слабозряча дитина, «розглядаючи» об’ємні макети,
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отримає повне уявлення про те, як виглядають різні об’єкти, недос-
тупні для обмацування в звичайному повсякденному житті: ліс,
річка, дорога, міст, дерева, літак тощо. 

Безумовно, наявність на уроці спеціального дидактичного
обладнання, розрахованого на дотикове сприйняття сліпого і сла-
бозорого, надзвичайно важлива, оскільки існує дуже багато об’єк-
тів, яких діти ніколи не тримали в руках або бачили розмито.

Дана розробка отримала свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір (№ 91164, дата реєстрації 31.07.2019) Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.

Створений тактильний посібник стане в нагоді на заняттях
з природознавства, СПО (соціально-побутової орієнтації), геогра-
фії тощо, для індивідуальної роботи із реальними об’єктами.

Таким чином, з огляду на всі науково-обґрунтовані принципи,
ергономічні і естетичні вимоги, зміст освітніх програм, а також
фізіологічні та психологічні особливості сприйняття дітей з пору-
шеннями зору, нами були розроблені і виготовлені унікальні дидак-
тичні посібники для сліпих і слабозорих дітей, що сприяють ком-
пенсації вад зору.
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Анотація. Тези містять основні положення щодо методики викорис-
тання засобів предметної і практичної діяльності в логопедичній роботі
з учнями молодших класів з порушеннями розумового розвитку. 

Summary. The abstracts contain the main provisions on the method of using
the means of subject and practical activity in speech therapy with young students
with intellectual disabilities.

В основі корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають
відхилення в розвитку, реалізоване фундаментальне положення
психології про генетичний зв’язок різних форм мислення (Л.
Виготський, Б. Ананьєв, С. Рубінштейн, Г. Костюк, О. Леонтьев,
О. Ткаченко). у шкільному віці тісно взаємодіють три основні
форми: наочно-діюче, наочно-образне й словесно-логічне мислення.
Дані форми мислення утворюють той єдиний процес пізнання
реального світу, у якому може переважати одна чи інша форма мис-
лення, і у зв’язку із цим пізнавальний процес реального світу набу-
ває специфічного характеру. Дії з предметами, переміщення їх
у просторі, зміна їхніх функціональних залежностей надає можли-
вість дитині перебороти статичність сприйняття, усвідомити дина-
мічність світу, а головне, впливати на динаміку предмета відповід-
но до завдань, які ставить педагог. Така ситуація безпосереднього
впливу дитини на навколишні об’єкти створює сприятливі умови
для співвідношення між наочними й словесно-логічними формами
мислення й, безпосередньо вливає на розвиток мови учня. 

Вирішуючи завдання освіти, виховання, розвитку учнів із пору-
шенням інтелекту, у спеціальній педагогіці розробляються, удоско-
налюються засоби, за допомогою яких необхідно донести до свідо-
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мості учнів все те, що необхідно для їх розвитку. Основним засобом
активізації мисленнєво-мовленнєвої діяльності учнів із порушенням
розумового розвитку, в якості досліджуваного феномену, обрана —
наочність, основа предметно-практичної діяльності та найістотні-
ший методичний інструмент для процесу нормалізації мовленнєвої
діяльності дитини.

В основі використання наочності лежать методологічні підходи
і принципи: взаємозв’язку сенсорного розумового та мовленнєвого
розвитку, реалізація якого спрямована на збагачення мовнорозумо-
вої діяльності; комунікативно-діяльнісного підходу до розвитку
мовлення, його спрямованість на формування мовленнєвого
висловлювання; формування елементарного усвідомлення явищ
мови, що передбачає особливу організацію процесу розвитку фоне-
матичного сприймання, морфологічних закономірностей, прак-
тичних граматичних узагальнень; збагачення мотивації мовленнє-
вої діяльності, тобто спрямованість на подолання мовленнєвого
негативізму, стимуляцію мовленнєвої активності. 

Методика роботи з кубиками дозволяє зробити навчання ціка-
вим, розвиваючим, особистісно-орієнтованим. Ефективною, у цьому
контексті є технологія О. Зайцевої та Н. Перон з логодоповненнями.

Основним сучасним технічним засобом на уроках із учнями
молодших класів з порушенням інтелекту є комп’ютер, оснащений
необхідним програмним забезпеченням і мультимедійним проек-
тором. 

Як свідчать численні дослідження (О. Агавеляна, В. Бондаря,
Ю. Бистрової, Л. Виготського, К. Лебединської, І. Мамайчук,
М. Певзнер, О. Романенко, М. Семаго, Г. Сухарєвої, М. Шеремет,
Д. Шульженко та ін.), діти з розумовими вадами відрізняються від
звичайних дітей психофізичними порушеннями: вони мають
недостатньо сформований контроль над своїми діями, які потрібно
корегувати. Уроки з використанням комп’ютера дають змогу пев-
ною мірою виправити всі ці недоліки розвитку дитини. ІТ-методи-
ки на уроках дозволяють перейти від пояснювально-ілюстративно-
го способу навчання до діяльнісного (ігрового), що сприяє
усвідомленому засвоєнню ними знань і розвитку мовлення.

Експериментальна частина дослідження в Миколаївській спеці-
альній загальноосвітній школі м. Миколаєва дозволяє стверджувати,
що комп’ютер — важливий сучасний наочний засіб навчання дітей
з розумовими вадами, використання якого можливе на різних етапах
уроку, а саме: на організаційному етапі — психогімнастіка на тлі
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лагідної, тихої музики; на етапі вивчення нового матеріалу з метою
якісної підготовки наочності — мультимедійні презентації Microsoft
Power Point; під час творчої роботи на уроках з української мови,
математики, малювання, праці, конструювання разом з музичним
оформленням — зразок букви, слова, предмета, явища, процесу, або
якоїсь конструкції; на етапі закріплення — ігрова діяльність.

Від правильного добору засобів навчання та корекції залежать
ефективність логопедичної дії, якість і міцність сформованих мов-
леннєвих навичок у вільному спілкуванні. Методика логопедично-
го впливу за різних видів і форм мовленнєвих недоліків передбачає
використання різноманітних психолого-педагогічних засобів
корекційної педагогіки. Особливості застосування цих засобів
зумовлені специфікою мовленнєвого розладу, структурою співвід-
ношення первинних і продуктивних порушень мовлення дитини, її
віковими ознаками. Логопедичний вплив має бути спрямований на
стимуляцію мовленнєвого розвитку з урахуванням порушеної фун-
кції мовленнєвого механізму, корекцію і компенсацію порушень
окремих ланок та всієї системи мовленнєвої діяльності, виховання
й навчання дитини з мовленнєвими порушеннями для подальшої
інтеграції її у середовище однолітків.

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Мартинюк Софія Олександрівна,
студентка Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

ilinahanna@ukr.net 
Бригінець Олександр Олексійович,

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
BriginetsO@meta.ua

У цій роботі проаналізовано надання інклюзивної освіти особам з особ-
ливими потребами. Мета — розробити інклюзивну освіту для людей
з обмеженими можливостями. у цій роботі описано концепцію освіти та
створення кращих умов для навчання людей з інклюзією.

This work analyzes the provision of inclusive education to persons with spe-
cial needs. The goal is to develop an inclusive education area for people with
disabilities. This paper describes the concept of education and the creation of bet-
ter conditions for the education of people with inclusion.
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Інклюзивне освітнє середовище — це «сукупність умов, спосо-
бів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та роз-
витку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливос-
тей». Закон і всі його твердження сформульовані у відповідності до
міжнародних норм.

Перша спроба визначити, що це таке, була ще в Концепції роз-
витку інклюзивної освіти. Хоча тепер найголовніший закон для осві-
тян чітко визначає, що ж таке інклюзивне навчання. Це «система
освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах
недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного
залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників».

Дитина з особливими потребами може не сприйматися колек-
тивом, вилучатися з нього за: зовнішніми (дитина якось по-іншому
виглядає); фізичними; розумовими; поведніковими. Тобто всім
тим, що добре видно на поверхні. Проте найчастіше в групу ризику
потрапляють діти, які мають певні проблеми в розвитку. Це діти
з фізичними порушеннями, порушеннями поведінки тощо.

Сьогодні педагогам потрібно говорити про універсальний
дизайн в освіті, що саме вони створюють у цьому середовищі, щоб
могли навчатися всі діти. і тільки в тому випадку, коли нам мало
універсальності, яка розрахована на те, що кожна дитина може ско-
ристатися тими методом, наочністю і засобами — тільки потім ми
говоримо про розумне пристосування. Це теж новий термін, який
уже прописаний нашим законом.

В посібник «Індекс інклюзії» Тоні Бута дуже розраховані ці
поняття: інклюзія, коли ми говоримо тільки про дітей з особливос-
тями і про створення для них чогось спеціального та спільне
навчання. Він доводить, що, створюючи спеціальні сервіси, ми не
можемо забезпечити сталий розвиток закладу. і інклюзія — це
насамперед, уміння бачити бар’єри, які існують у колективі,
у школі, у місцевій громаді, які заважають кожній дитині (або кож-
ному учаснику освітнього процесу) брати активну участь у ньому.

В Концепції НУШ є всі складові, якою має бути школа, що всі
засади інклюзії там уже прописані. Там ідеться про середо -
вище, особистісно орієнтоване навчання, в якому може реалізува-
тися кожна дитина незалежно від її можливостей. Також
у Концепції НУШ є педагогіка партнерства, яка передбачає спілку-
вання всіх учасників навчального процесу і командну взаємодію.

Бар’єри для навчання осіб з особливими потребами:немає ліф-
тів, пандусів тощо (приміщення не пристосоване, не відповідає
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ДБН), немає асистентів учителя або, навпаки, є асистент, який
насправді не знає, як працювати з цією дитиною. Інклюзивна осві-
та зараз в стадії перших шагів. Є недоліки але все змінити за декіль-
ка років неможливо.
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Визначено, що впровадження інклюзивного навчання в сільських шко-
лах повинно враховувати особливості, що відображають специфіку сіль-
ської місцевості. Ефективне впровадження інклюзивного навчання
у «сільській школі» передбачає подолання низки перешкод, серед яких най-
більш вагомими є: соціально-особистісні, професійно-діяльнісні та мате-
ріально-економічні.

It is determined that the introduction of inclusive education in rural schools
should take into account the features that reflect the specificity of rural areas.
Effective implementation of inclusive education in a «rural school» involves over-
coming a number of obstacles, the most important of which are social, personal,
vocational, material and economic.

Впровадження концепції «Нова українська школа» покликана
скерувати навчально-виховний процес на становлення духовно-
здорової, творчої особистості, здатної продуктивно мислити, вирі-
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шувати проблеми сьогодення й майбутнього. у цьому контексті
особливо актуальною проблемою видається реалізація прав на осві-
ту дітей із особливими освітніми потребами.

В Україні останнім часом спостерігається підвищений інтерес
до проблеми інклюзії, що втілюється у планомірному зростанні
кількості навчальних закладів з інклюзивною формою навчання.
Проте така позитивна тенденція меншою мірою характерна для
сільської місцевості, де домінуючими є індивідуальна та інтернатна
форми навчання дітей із психофізичними порушеннями.

Аналіз начально-вихового процесу в інклюзивних сільських
школах Сумської області, багаторічні спостереження, індивідуаль-
ні бесіди з батьками дітей, педагогічними працівниками, адмініс-
трацією освітніх закладів та анонімне анкетування дозволили
визначити низку найбільш вагомих перешкод щодо ефективного
впровадження інклюзивної освіти в освітніх закладах сільської міс-
цевості. Ми згрупували їх наступним чином: соціально-особистіс-
ні, професійно-діяльнісні та матеріально-економічні.

Важливим соціально-особистісним чинником ефективної реаліза-
ції інклюзивної освіти є позитивне ставлення до дітей із особливими
освітніми потребами усієї громади. Для сільської громади ще й досі
характерний розподіл суспільства за показником «нормальності», що
створює феномен «псевдотолерантності», який впливає на стосунки
дітей, їх батьків, педагогічного персоналу. Часто батьки дітей із особ-
ливими освітніми потребами керуються хибними установками та
переконаннями, бажанням уникнути широкого розголосу та надмір-
ної уваги до своїх проблем із боку односельців, що свідчить про недос-
татній рівень особистісної, соціальної зрілості та відповідальності. 

У сільських школах особливо гостро відзначається недостат-
ність професійної готовності педагогів до ефективної діяльності
в умовах інклюзивного освітнього процесу. Як на нашу думку, сут-
тєву роль у цій ситуації відіграє певна «інформаційна ізольованість»
сільської місцевості, що виявляється у:

– нестачі інформації щодо новітніх розробок у галузі інклюзив-
ної освіти та механізмів їх реалізації;

– неможливості належною мірою підвищувати свої професійні
можливості, обмінюватись досвідом (у тому числі з використанням
інтернет-ресурсів.

Також важливою залишається проблема недостатньої
укомплек тованості сільських шкіл висококваліфікованими досвід-
ченими фахівцями для забезпечення корекційно-розвивальної
складової інклюзивної освіти, що потребує:
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– розробки механізмів залучення спеціалістів з обласного центру;
– підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів;
– заохочення до працевлаштування випускників ВНЗ тощо.
Остаточно невідпрацьованими в умовах сільських шкіл залишають-

ся механізми взаємодії суб’єктів інклюзивного процесу: керівних уста-
нов, адміністрації навчальних закладів, педагогічних працівників у ство-
ренні освітнього інклюзивного середовища в закладах. Потре бують
розробки та уточнення форми і способи взаємодії з батьками дітей.

Серед матеріально-економічних перешкод упровадження інк-
люзивного процесу у сільських школах ми визначили наступні:

– територіальна та технічна доступність, функціональність
освітніх закладів;

– наявність та обладнаність спеціальних приміщень;
– матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного та

корекційно-розвивального процесу тощо.
Таким чином, формула впровадження інклюзивного навчання

в сільських школах повинна виходити з конкретного контексту,
враховувати особливості, що відображають специфіку сільської
місцевості. Ефективне впровадження інклюзивного навчання
у «сільській школі» передбачає подолання низки стереотипів та
необхідність розробки специфічних механізмів її реалізації.

ЯВИЩЕ БУЛІНГУ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Павлова Катерина Сергіївна,
магістрантка спеціальності «Психологія» 

Миколаївського міжрегіонального інституту Університету «Україна»
pawlowak777@gmail.com

Науковий керівник: Старєва Анна Михайлівна, к. пед. н, доц., 
директор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

Університету «Україна»

Анотація. Тези розкривають основні теоретичні положення щодо
булінгу як соціального явища у сучасному шкільному середовищі та психо-
лого-педагогічні особливостей його профілактики в початкових класах.

Annotation. The abstracts reveal the basic theoretical propositions regarding
bullying as a social phenomenon in the modern school environment and the psyc-
hological and pedagogical features of its prevention in primary schools.
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Актуальність дослідження обумовлена загостренням проблеми
насильства, довготривалих агресивних проявів та третирування
у міжособистісних стосунках молодших школярів, здійснюваних
самими дітьми одне до одного. Такі стосунки отримали назву
шкільний булінг, розповсюдження якого впродовж останніх років
визнано в освітній практиці та є соціальною проблемою.

Булінг (bullying, від анг. bully — хуліган, забіяка, задирака, грубіян,
насильник) — це форма психічного насильства у вигляді утиску, дис-
кримінації, цькування, травлі, бойкоту, дезінформації, псування осо-
бистих речей, фізичної розправи [2]. Його характеризують чотири
головні компоненти: по-перше: це агресивна і негативна поведінка;
по-друге: булінг здійснюється систематично; по-третє: булінг відбува-
ється у взаємостосунках, учасники яких мають неоднакову владу та
фізичні можливості; по-четверте: булінгова поведінка є навмисною [1].

Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття
неприязні до жертви, прагнення підкорювати собі, боротьба за
лідерство, потреба у підпорядкуванні лідерові або нейтралізації
суперника; зіткнення різних субкультур, цінностей, поглядів
і невміння толерантно ставитися до них; агресивність і віктимність;
наявність у дитини-жертви психічних і фізичних вад; відсутність
предметного дозвілля; бажання принизити заради задоволення,
розваги чи самоствердження; потреба у самоствердженні та навіть
у задоволенні садистських потреб окремих осіб [2].

Рольова структура булінгу має три елементи: булер, або булі:
переслідувач, агрессор; жертва; спостерігачі [1].

Програму профілактики доцільно реалізовувати у двох формах:
ранній та безпосередній. Рання розрахована на виявлення дітей із
сукупністю особистісних якостей, що створюють передумови для
формування насильницьких патернів поведінки, тобто потенцій-
них насильників; безпосередня — стосується молодших школярів,
що вже вчиняли насильницькі акти.

Ю. Приходько, розтлумачуючи це поняття, наголошувала на
тому, що психологічна профілактика — це попередження дезадап-
тації (порушення процесу пристосування до середовища) персона-
лу організації або дітей у навчальному закладі, просвітницька діяль-
ність, створення сприятливого психологічного клімату в установі,
здійснення заходів по попередженню і зняттю психологічного
перевантаження дорослих і дітей тощо.

Організація й проведення психопрофілактики з учнями у руслі
гуманістичного підходу передбачає роботу психолога на трьох рівнях:
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Перший рівень — це первинна психопрофілактика. На цьому
рівні він працює з дітьми, які мають незначні емоційні, поведінкові
та навчальні розлади і виявляє турботу про психологічне здоров’я
усіх дітей. На першому рівні у центрі уваги психолога перебувають усі
учні школи (в межах норми й ті, що мають певні психологічні про-
блеми). Вважаємо, що саме школа є оптимальною системою для
профілактики психічного здоров’я, а шкільний психолог є головним
спеціалістом, який має здійснювати первинну профілактику [3].

Другий рівень — вторинна психопрофілактика. Вона спрямована
на так звану «групу ризику», тобто на тих дітей, у яких уже мають
місце певні психологічні проблеми. Вторинна профілактика перед-
бачає раннє виявлення у дітей труднощів у навчанні і поведінці.
Головне завдання — допомогти їм подолати ці труднощі ще до того,
як діти стануть соціально або емоційно некерованими. Психолог
працює не з усіма дітьми, а з групою по 3–10 осіб у кожній. Вторинна
профілактика включає роботу психолога не лише з дітьми, але й
з учителями та батьками. Він навчає дорослих стратегії подолання
різних труднощів у спілкуванні з дітьми та їх вихованні [3].

Третій рівень — третинна психопрофілактика. На цьому рівні
профілактики діяльність психолога зосереджується на дітях
з яскраво вираженими навчальними або поведінковими проблема-
ми. Головне завдання психолога — корекція або подолання серйоз-
них психологічних труднощів і проблем у дітей. Цей рівень вимагає
від психолога великих зусиль і затрати багато часу, оскільки йому
доводиться працювати індивідуально з кожним учнем [3].

Таким чином, булінг у середовищі дітей початкових класів
визначається як система вчинків, які не відповідають загальноприй-
нятим уявленням про нормативну поведінку у сфері міжособистіс-
них стосунків. Тому психологічна профілактика як особливий вид
діяльності практичного психолога спрямований на збереження,
зміцнення й розвиток психічного здоров’я дітей на всіх етапах
шкільного дитинства. Завдання практичних психологів — застосо-
вувати інноваційні підходи щодо профілактики шкільного насилля,
які базуються на гуманістичних принципах, що запобігають проя-
вам агресії, наруги та негативного взаємовпливу дітей.
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У статті розглядається інклюзивне освітнє середовище нової україн-
ської школи. Упровадження інклюзивної освіти в Нову українську школу
передбачає й зміни в освітньому просторі школи. Пропонується змінити
не тільки навчальні програми та засоби навчання, а й організацію та
дизайн освітнього простору. Тепер учнівське місце повинно бути одноміс-
ним та зручним, а навчальний простір шкіл поділений на тематичні зони,
місця для ігор та відпочинку.

The article deals with the inclusive educational environment of the new
Ukrainian school. The introduction of inclusive education in the New Ukrainian
School also implies changes in the educational space of the school. It is proposed
to change not only curricula and teaching aids, but also the organization and
design of the educational space. Now the student’s place should be single and
convenient, and the school’s educational space is divided into thematic zones,
places for games and rest.

Однією з основних концептуальних засад реформування
в межах Нової української школи є створення сучасного освітнього
середовища, яке сприятиме творчому розвитку й мотивації учнів до
навчання. у зв’язку з тим, що в Новій українській школі зросте час-
тка проектної, командної та групової діяльності під час занять, уріз-
номанітнюються й варіанти організації навчального простору
в класах. Головний документ, який визначає як треба влаштувати
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освітній простір у НУШ є спеціальні «Методичні рекомендації
щодо організації освітнього простору Нової української школи»,
затверджені наказом МОН від 23.03.2018 № 283.

Глобалізаційні процеси, які стосуються усіх сфер життєдіяль-
ності суспільства, у тому числі і системи освіти, зумовили появу
поняття «освітній простір». 

Освітній простір — загальнодержавна єдність в освіті під час
проведення децентралізації освіти, що зберігає взаємозв’язок та
наступність структур та збереження прав кожного громадянина
держави на отримання повноцінної освіти незалежно від місця
проживання [1]. 

Освітній простір як предмет наукових досліджень перебуває
у цент рі уваги вітчизняних і зарубіжних учених (А.Цимбалару,
Н. Бастун, С. Бондирева, О. Веряєв, С. Гершунський, В. Гинецін -
сь кий, Б. Ельконін, О. Леонова, Н. Рибка, А. Самодрин, В. Сло бод -
чиков, Т. Ткач, І. Фрумін, І. Шалаєв, І. Шендрик, Т. Чернецька,
Г. Щевельова та ін.) і переважно розглядається з двох позицій — як
об’єктивний або суб’єктивний феномен. На рівні об’єктивної
реальності пізнання розуміється як відображення реальності, яка
може бути конструйована відповідно до науково обґрунтованих
моделей та ідеалів, а суб’єкт пізнання відмежований від об’єкта
і перебуває у відношеннях «Я — Воно». Суб’єктивна реальність
характеризується внутрішнім відображенням об’єктивної реальнос-
ті та зароджується на діалоговому тлі суб’єкт-суб’єктних зв’язків,
побудованих за принципом «Я — Ти». Трансцендентна реальність
допускає наявність непредикативного буття, де суб’єкт-об’єктне
розподілення відсутнє (Ми, Абсолют) [2, с. 25]. Таким чином, освіт-
ній простір як педагогічна реальність виявляється через активну
позицію особистості, у нашому випадку — учня. Він водночас є його
суб’єктом і об’єктом і змінюється разом з ним у результаті цілеспря-
мованої організації взаємодії з оточенням.

Адже Нова українська школа працюватиме на засадах особистіс-
но-орієнтованої моделі освіти, максимально враховуватиме права
дитини, її здібності, потреби та інтереси, цим критеріям повинен
відповідати й освітній простір. Окрім класичних варіантів організа-
ції навчального простору в класі, використовуватимуть новітні,
наприклад, мобільні робочі місця, що легко трансформувати для
групової роботи. Також щоб визначити особливі освітні потреби
дітей, надавати їм психолого-педагогічну допомогу в Україні ство-
рюють «Інклюзивно-ресурсні центри». Ці центри допомагатимуть
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забезпечити право кожної дитини на освіту. Адже перед початком
навчання фахівці мають визначити, яким чином та за якою програ-
мою мають навчатися діти з особливими освітніми потребами.

Упровадження інклюзивної освіти в Нову українську школу
передбачає й зміни в освітньому просторі школи. Хоча діти з особли-
вими освітніми потребами користуються тими самими меблями
й навчальними матеріалами, що й інші діти, інколи вони можуть
потребувати спеціального обладнання. Тому для вчителя важливо
знати про додаткові потреби таких дітей, щоб здійснити необхідні
зміни в навчальному середовищі ще до того, як дитина прийде в клас.

Навчальні матеріали під час уроків повинні містити зображення
людей з різними можливостями, які слід показувати в активних
ролях. Це можуть бути фотографії, мистецькі роботи, постери,
книги, оголошення тощо. Окрім цього, варто використовувати зоб-
раження, на яких люди похилого віку займаються цікавими занят-
тями, зображення чоловіків і жінок, які займаються нетрадиційни-
ми заняттями, позитивні зображення людей з інвалідністю, людей
різного походження тощо.
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Важливою місією громадсько-активних шкіл є забезпечення учнів рів-
ним доступом до навчання та сприяння створенню навчальної атмосфери
у класі, вільної від упереджень та стереотипів, а також реалізація про-
грам, доступних для всіх членів громади.
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An important mission of community-based schools is to provide students with
equal access to learning and to foster a classroom atmosphere free from prejudi-
ce and stereotypes, and to implement programs accessible to all members of the
community.

Усі люди мають основні потреби, які необхідно задовольнити
для того, щоб різні особи мали відчуття власної реалізації. Такі
основні потреби, як у їжі, воді й житлі, є необхідними для нашого
існування. Відчуття непотрібності чи виконання якихось беззміс-
товних завдань пригнічує мотивацію і самооцінку. Відчуття належ-
ності, любові, дружби й добрі стосунки з іншими збагачують наше
життя. Почуття самотності й відчуження можуть мати негативний
вплив на всі сфери нашої діяльності [1]. 

Освіта допомагає задовольнити наші потреби у навчанні й роз-
витку. Але якщо ми зосереджуємося лише на одному коштом усьо-
го іншого, то це не підвищує загальну якість нашого життя.
Інклюзія означає задоволення всіх цих потреб і підвищення загаль-
ної якості життя.«…Школи повинні бути відкритими для всіх дітей,
незалежно від іхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоцій-
них, мовних особливостей…» — проголошує Саламанкська декла-
рація [3]. Саме громадсько-активні школи забезпечують участь усіх
дітей у житті великої спільноти та успішну соціалізацію. Цінність
моделі ГАШ — її адаптованість. 

Принцип залученості (інклюзія) унеможливлює ізоляцію людей
за віковими, матеріальними, ґендерними, расовими, етнічними,
релігійними чи іншими ознаками, сприяє повноцінному розвитко-
ві громади. 

Що ж таке інклюзивна освіта? За матеріалами Альянсу правоза-
хисних організацій «Врятуйте дітей» («Savethechildren») (або: див.
[2]), в основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виклю-
чає будь-яку дискримінацію дітей. Інклюзія забезпечує рівне став-
лення до всіх людей, але створює особливі умови для дітей, що
мають особливі освітні потреби.

Досвід показує (за матеріалами Альянсу правозахисних органі-
зацій «Врятуйте дітей» («Savethechildren»)), що з будь-якої освіт-
ньої системи якась частина дітей вибуває, тому що система не
готова до задоволення індивідуальних потреб таких дітей у навчан-
ні. Інклюзивні підходи можуть підтримати таких дітей у навчанні
та досягненні успіху, що дасть шанси й можливості для кращого
життя [1].
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Фундаментальний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, щоб
цінувати відмінності у межах людської громади. Вона вчить усіх дітей
працювати в команді, спілкуватися й функціонувати разом із дітьми,
у яких інші можливості. Школярі вчаться цінувати різноманіття, бачи-
ти спроможність бути корисними, і це дає всім відчуття єдності.

Соціальна інклюзія виникла як важлива концепція політики
в Європі у 1980 –х рр. Це стало своєрідною відповіддю на все глиб-
ший соціальний поділ як наслідок нових умов ринку праці та невід-
повідності тодішньої системи соціального [3]. 

Цінування й визнання — це визнання окремих осіб і груп та
повага до них. Це визнання відмінностей у розвитку дітей шкільно-
го віку, а не прирівнювання обмежених можливостей до патології;
підтримка загальноосвітніх шкіл, які є чутливими до відмінностей;
поширення переконання, що ми всі заслуговуємо на те, щоб мати
здоров’я, освіту й соціальні програми.

Розвиток людини — це сприяння розвиткові талантів, навичок
і вибору жити життям, яке цінують люди і яке заслуговує на під-
тримку. Це означає надання всім можливостей для навчання й роз-
витку, опіка та рекреаційні програми, які спрямовані на сприяння
і стимулювання розвитку й удосконалення особистості, а не лише
простий догляд за дітьми [3].

Інклюзія — це процес, спрямований на перетворення шкіл на
такі освітні простори, які стимулюють і підтримують не тільки
учнів, а й власних співробітників. Процес долучення спрямований
на розвиток громад, які підтримують і високо цінують досягнення
кожного громадянина.

Інклюзія — це також і розширення наявних спільнот. Школи
можуть співпрацювати з іншими службами та спільнотами, прагну-
чи поліпшити освітні та соціальні умови у своїх районах [2]. 

Соціальна інклюзія як складова оцінювання діяльності громад-
сько-активних шкіл за міжнародними стандартами якості діяльності.

Всеукраїнський Фонд «Крок за кроком» разом з міжнародними
партнерами розробили стандарти для громадсько-активних шкіл,
які допомагають школам визначити їхні найкращі практики та
визначити шляхи для подальшого розвитку [1]. 

Міжнародні стандарти якості діяльності розглядають соціальну
інклюзію як одну з найкращих рис ГАШ. Саме ця риса забезпечує
створення умов та можливостей навчання для всіх дітей і дорослих,
незважаючи на їхнє походження, релігійні переконання, етнічний
та соціальний статус, стан здоров’я тощо. 
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Проблематика здобуття освіти людям з особливими потребами
в Україні. Та організації навчання у вищій школі з врахуванням специфіки
фізичного і психологічного стану здоров’я деяких осіб з особливими освіт-
німи потребами. 

Issues of education for people with special needs in Ukraine. And organiza-
tion of higher education education, taking into account the specific physical and
psychological health status of some persons with special educational needs.

Підписання у вересні 2008 р. Конвенції з прав інвалідів свідчить
про те, що Україна взяла курс до міжнародної спільноти. Зробивши
цей відповідальний крок, держава зобов’язалася створити високі
стандарти життя і для молоді, котра має інвалідність. Прийняття
цього важливого міжнародного документа суттєво змінює діючий
стереотип про інвалідів стосовно того, що їх слід розглядати не як
осіб, які тільки потребують соціального захисту, а як таких, яким
потрібно надати можливості, аби вони могли повністю реалізувати
в житті свій особистий потенціал. 

Специфіка фізичного і психологічного стану здоров’я осіб
з особливими освітніми потребами вимагає особливо ретельного
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добору форм організації та змісту їхнього навчання, тобто створен-
ня особливого освітнього середовища. Особливістю освітнього
середовища, в якому навчаються інваліди, є те, що організація
навчання має поєднувати освітній процес з реабілітацією (проце-
сом підтримки та відновлення стану здоров’я) [1, с.135].

Вдосконалення технології навчання можливе через застосуван-
ня сучасних підходів, які сприяють створенню атмосфери успіху
у навчальному закладі. Накреслені завдання можна реалізувати
через інтегративну науку акмеологію, яка виникла на стику таких
наук про людину, як психологія, філософія, педагогіка, валеологія,
фізіологія, соціологія, культурологія та ін.

Поняття «система» і «педагогічна система» трактуються науков-
цями по-різному. Т. Ільїна, зокрема, вважає, що систему слід роз-
глядати як упорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів,
що об’єднані спільною метою функціонування та єдністю керуван-
ня і які можуть вступати у взаємодію з середовищем як цілісна
єдність [7, с. 5]. В. Афанасьєв під цілісною системою розуміє сукуп-
ність компонентів, взаємодія яких породжує інтегративні системні
якості, які не притаманні її окремим елементам [4, с.129]. 

Педагогічну систему Т. Сорочан розглядає як певну сукупність
взаємозалежних і взаємодіючих між собою компонентів, що утво-
рюють цілісність, єдність [2, с. 167]. 

На думку Н. Кузьміної, ядром педагогічної системи є ідея ціліс-
ності, а структурними компонентами цієї системи є мета, зміст,
методи, а також учасники педагогічного процесу [8, с. 72]. Таким
чином, смисл управлінської діяльності полягає в забезпеченні
ефективних взаємозв’язків між структурними компонентами сис-
теми, а отже, її цілісності.

Духовний розвиток не можна нав’язати людині, оскільки він є
індивідуальним. Але завданням системи навчання і виховання є
надавати можливість розвивати в людині вже наявні позитивні
риси, а також допомогти їй знайти свій шлях до пізнання себе як
фізичної, так і духовної сутності. Для системи освіти поняття
духовного розвитку та духовної зрілості є надзвичайно складними,
оскільки вирішення проблем морального здоров’я має базуватися
на новому світогляді щодо структури людини. 

Соціальний прогрес можливий лише за умови морального вдос-
коналення та духовного зростання кожної окремої людини, що
позитивно позначається на суспільному прогресі в цілому.
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У тезах розглянуто важливе завдання педагогічної прогностики — про-
гнозування змісту загальної середньої освіти. Наведено сучасне наукове
розуміння поняття й структури змісту загальної середньої освіти.
Окреслено пріоритетні напрями прогнозування змісту загальної середньої
освіти. Визначено рівні організації прогнозування змісту загальної середньої
освіти. Визначено суб’єктів і об’єкти прогнозування за виділеними рівнями.

In the theses considered important task of pedagogical prognostics — fore-
casting of content of secondary education. The modern scientific understanding
of the concept and structure of the content of general secondary education is
given. The priority directions of forecasting of content of general secondary edu-
cation are described. The levels of organization of forecasting of general secon-
dary education’s content have been determined. The subjects and objects of fore-
casting by the selected levels are identified.
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Прогнозування змісту загальної середньої освіти є одним із
найважливіших напрямів досліджень з освітньо-педагогічної про-
гностики, науки, спроможної запропонувати теоретико-методичні
засади розроблення прогнозів, котрі забезпечуватимуть «виперед-
жальне відображення в освітньому процесі суспільних і особистіс-
них запитів до результатів освіти, пов’язаних із суспільно-еконо-
мічним поступом», отже, передбачення як розвитку освітнього
процесу, так і розвитку освітніх наук, котрі досліджують різні вимі-
ри цього процесу [4, с. 33].

Зміст загальної середньої освіти — це «своєрідна модель реалі-
зації вимог суспільства до підготовки людських поколінь до життя»,
«урахування актуальних і перспективних потреб суспільства, а
також освітніх запитів окремих особистостей», «особлива форма
відображення матеріальної і духовної культури людства» [1, с. 322].
В. С. Ледньов зауважив, що зміст освіти охоплює «не лише зміст
навчального матеріалу, але й певною мірою характер навчальної
діяльності, методи й форми навчання, оскільки якості особистості,
зміст її розвитку багато в чому залежать не лише від того, що вивча-
ється, але й від того, як вивчається» [2, с. 91]. Видатна українська
вчена О. Я. Савченко відносить до змісту загальної середньої осві-
ти «систему знань про природу, суспільство, техніку і т. п.; систему
загальних інтелектуальних і практичних навичок і умінь; досвід
творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення людини
до навколишньої дійсності, користування системою цінностей сус-
пільства» [1, с. 322]. Учена вказує на значення впровадження ком-
петентнісного підходу для модернізації змісту загальної середньої
освіти в Україні, за якого «зміст освіти набуває орієнтації на осо-
бистість учня, а предметні знання й уміння не є кінцевими цілями
навчання, а лише щаблиною в набутті компетентності» [1, с. 324].

Прогнозування змісту загальної середньої освіти є складною
діяльністю, котра спрямована на вироблення науково обґрунтова-
них прогнозів цього змісту. Насамперед, йдеться про загальний
прогноз структури змісту загальної середньої освіти, тобто науково
обґрунтоване передбачення переліку компонентів та інших склад-
ників цього змісту (освітніх галузей, пов’язаних із ними навчальних
предметів і курсів, що входять до складу предметів), взаємозв’язків
між цими складниками, оптимального розподілу їх за рівнями
загальної середньої освіти, роками навчання. Прогнози можуть
також стосуватися передбачення структур окремих освітніх галузей
і міжгалузевих зв’язків, структури окремих навчальних предметів,
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міжпредметних внутрішньогалузевих і міжгалузевих зв’язків,
навчальних курсів, що входять до складу навчальних предметів,
окремих розділів і тем. Тобто може охопити різні ієрархічні рівні
організації змісту загальної середньої освіти, обґрунтовані
В. С. Ледньовим [2, с. 7–9]. Крім того, прогнозування змісту загаль-
ної середньої освіти передбачає вивчення й урахування прогнозно-
го фону цього об’єкта, тобто сукупності потенційних вимог до цього
змісту, котрі породжують чинники й умови з різних сфер суспільно-
го життя (економіки, науки, техніки, політики, мистецтва тощо).

Ефективна організація прогнозування змісту загальної серед-
ньої освіти передбачає виділення його суб’єктів, окреслення їх
компетенцій (кола повноважень, прав щодо здійснення прогнос-
тичних досліджень змісту загальної середньої освіти, поширення
й упровадження їх результатів) і компетентностей (професійних
здатностей, що визначають спроможність суб’єкта здійснювати
прогнозування змісту загальної середньої освіти). Окремим важли-
вим питанням є визначення організаційної структури прогнозуван-
ня змісту загальної середньої освіти (ієрархічних рівнів організації
цієї діяльності, кожен з яких представлятиме якісно своєрідна
група її суб’єктів). Важливим орієнтиром для виділення цих рівнів
стала рівні прогнозування розвитку загальної середньої освіти,
виділені в одному з попередніх досліджень автора [3, с. 130–132].

Можна виділити сім ієрархічних рівнів прогнозування змісту
загальної середньої освіти. На міжнародному (міждержавному) рівні
можна спрогнозувати загальносвітові тенденції розвитку змісту
загальної середньої освіти. Як приклад можна навести європейські
освітні програми, присвячені виділенню й обґрунтуванню ключо-
вих компетентностей здобувачів освіти. Суб’єктами прогнозування
на цьому рівні є міжнародні колективи учених і практиків, котрі
становлять персонал цих освітніх програм і проєктів. На державно-
му рівні прогнозування змісту загальної середньої освіти здійсню-
ються прогностичні дослідження, котрі забезпечують оновлення
державних стандартів загальної середньої освіти. Суб’єктами про-
гнозування на цьому рівні є підрозділи Міністерства освіти і науки
України, провідних наукових установ, Національна академія педа-
гогічних наук України. На регіональному й місцевому рівнях можуть
проводитися прогностичні дослідження окремих складників змісту
освіти, втілення результатів яких забезпечуватиме підготовку
випускників до актуальних і потенційних потреб ринку праці, до
вирішення соціальних проблем громад тощо. Суб’єктами прогно-
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зування на цьому рівні є інститути післядипломної педагогічної
освіти, структурні підрозділи закладів вищої освіти. На рівні закла-
ду загальної середньої освіти можливо як мінімум спрогнозувати
варіативний (шкільний) компонент названого вище змісту, а як
максимум розробити авторську освітню програму закладу.
Суб’єктами цього рівня є вчителі й залучені науковці. На рівні
структурного підрозділу школи й рівні вчителя можна забезпечити
розроблення й втілення прогнозів розвитку окремих навчальних
предметів, курсів, їхніх розділів і тем.
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Анотація. У світі майже кожна десята людина має ті чи інші обме-
ження. Це підкреслює важливість, масштабність проблеми інвалідності
та пошуку вирішення багатьох проблем реабілітації та соціалізації.
Прагнення більшості країн світу і України, зокрема, до забезпечення рів-
них можливостей для інвалідів підтверджує, що кожна людина та її
потреби важливі для цивілізованого суспільства. Громадяни з інвалідніс-
тю потребують вирішення багатьох питань, що пов’язані із розширенням
можливостей людського розвитку, вирішенням безлічі соціальних проблем.
Залишається актуальною проблема пошуку інноваційних підходів до
навчання студентів з обмеженими можливостями та вирішення питан-
ня їх соціалізації, інклюзії в освітньому просторі. 

Ключові слова: людина з інвалідністю, потреби, рівні можливості.
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In the world, almost every tenth person has some restrictions. This highlights
the importance, scale of the problem of disability and the search for solutions to
many problems of rehabilitation and socialization. The desire of most countries
of the world and Ukraine, in particular, to ensure equal opportunities for persons
with disabilities confirms that every person and his needs are important for a civi-
lized society. Citizens with disabilities require the solution of many issues related
to the expansion of human development opportunities, the solution of many soci-
al problems. The problem of finding innovative approaches to teaching students
with disabilities and solving the problem of their socialization, inclusion in the
educational space remains urgent. 

Key words: people with disabilities, needs, opportunities.

Тривалий час ця проблема замовчувалась, а ось останнім часом
науковці все більше задумуються над тим, як зробити життя інвалі-
дів доступним, повноцінним. Роботи І. Терюхановой «Інтеграція
інвалідів в суспільство через освіту», А. Гірман «Інноваційні техно-
логії навчання студентів з інвалідністю» допомагають глибше дослі-
дити проблему та знайти шляхи вирішення. О.М. Ревякіна,
В.О. Афоніна розглядають питання психолого-педагогічного суп-
роводу професійної підготовки інвалідів. 

Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замисли-
тися над непростою долею людей з вадами здоров’я і не забувати
про те, що поряд з нами живуть люди, які потребують допомоги
і уваги, нашого теплого слова та душевної підтримки. Важливою
стороною соціалізації людей з обмеженими можливостями є одер-
жання ними належної освіти. Адже ефективна адаптація та інтегра-
ція дітей з порушеннями фізичного розвитку у суспільство немож-
ливі без освіченості та відповідального відношення держави.
Незважаючи на кризові явища в Україні, на військові події на Сході
країни, необхідно і надалі робити реальні та значущі кроки щодо
підвищення рівня соціального захисту інвалідів, створення умов
для одержання ними повноцінних знань та працевлаштування. 

Приєднання до Болонського процесу дозволило організувати
навчальний процес за кредитно-модульною системою, застосувати
інклюзію в навчанні, велика увага приділяється доступності освіт-
ніх послуг. Сучасний рівень розвитку суспільства вимагає від
викладачів пошуку ефективних та новітніх технологій для досяг-
нення поставленої освітньої мети з гарантією рівності та доступ-
ності можливостей для всіх молодих людей з обмеженими можли-
востями на доступ до вищої освіти. Практика свідчить, що люди
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з інвалідністю можуть бути і стають повноцінними і високоефек-
тивними членами суспільства, відмінними фахівцями і навіть полі-
тиками, економістами, спортсменами з високими досягненнями,
соціально активними, готовими прийти на допомогу іншим, жит-
тєствердними, готовими до самопожертви людьми, які надихають
багатьох, в тому числі й абсолютно здорових членів нашого су -
спільства. 

Сьогодні особливої поваги заслуговують ті люди, які не впали
у відчай, не замкнулися в чотирьох стінах, а в силу своїх можливос-
тей працюють, беруть активну участь у громадському житті, займа-
ються спортом, розвивають свої творчі нахили. Надання освітян-
ських послуг передбачає в першу чергу доступність інформації для
людей з обмеженими можливостями, формування умінь навиків
самостійного оволодіння знаннями, використання комп’ютерних
технологій, інтернет-підтримка. Цей напрямок не має меж вдоско-
налення і це не слід відкладати. Від цього залежить наша цивілізо-
ваність, уважне доброзичливе ставлення до людей з обмеженими
можливостями. Звичайно, здібність до праці у інвалідів обмежена,
але завдання суспільства, держави, ВУЗів саме і полягає в тому, щоб
допомогти якомога повніше реалізувати ці обмежені здібності.
з появою Інтернет мережі у інвалідів з’являється можливість пра-
цювати безпосередньо зі свого будинку, не пересуваючись отриму-
вати соціально-правові та медичні консультації, покращити своє
матеріальне становище, приймати участь у розвитку суспільства на
рівні зі здоровими людьми. 

Кіровоградський інститут розвитку людини має змогу допомог-
ти одержати людям з фізичними вадами якісну вищу освіту.
Колектив викладачів інституту чітко розуміє проблеми інвалідів
і знає шляхи їх вирішення, враховуючи позитивний досвід вітчиз-
няних та зарубіжних навчальних закладів. Ця робота потребує вра-
хування індивідуальних особливостей кожної людини, розробки
індивідуальних програм реабілітації, забезпечення інтернет-супро-
воду, дистанційне навчання інвалідів, «ОН-ЛАЙН» практика, спе-
ціальна програма Iaws 15 crack для озвучення тексту сліпим людям.
в перспективі забезпечення сурдо-перекладу для студентів з вадами
слуху.
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У статті окреслено деякі аспекти професійної підготовки майбут-
нього вчителя в умовах упровадження інклюзивної освіти. Автори звер-
тають увагу на впровадження в шкільну практику особистісно орієнто-
ваного та компетентнісного підходів, які забезпечують індивідуалізацію
та диференціацію навчального процесу у ЗНЗ та спрямовуються на все-
бічний розвиток особистості школяра. Автори наголошують, що сучас-
ний вчитель має творчо підходити до розробки навчально-методичного
забезпечення інклюзивного навчання, опанування інноваційними техноло-
гіями та спеціальними методами спільного навчання дітей із загальним
розвитком і особливими освітніми потребами.
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The article outlines some aspects of the future teacher’s professional trai-
ning in the context or inclusive education. The authors draw attention to the
introduction into the school practice of personally oriented and competent
approaches, which ensure the individualization and differentiation of the edu-
cational process in the ZNZ and are aimed at the comprehensive development
of the student’s personality. The authors emphasize that the modern teacher
should take a creative approach to the development of educational and metho-
dological support for inclusive learning, mastering innovative technologies and
special methods of joint learning of children with general development and spe-
cial educational needs.

Keywords: inclusive education, person-centered approach, competence
approach, individualization of learning, differentiation of learning, children with
special educational needs.

На сьогодні реформування національної системи освіти акцен-
тує проблеми підготовки майбутніх учителів, здатних працювати
згідно з новими методологічними орієнтирами, які окреслює кон-
цепція Нової української школи. Серед який помітне місце посідає
інклюзивна освіта, яка виступає у якості освітньої парадигми, що
базується на засадах гуманізму, рівноправності та доступності, а
головне в забезпеченні якості освіти в державі. 

Правовою основою забезпечення організації інклюзивного
навчання слугує низка розпоряджень і постанов Кабінету Міністрів
України, серед яких: «Про затвердження порядку організації інк-
люзивного навчання у ЗНЗ» (2008), «Про затвердження плану захо-
дів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»
(2009), «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного
навчання» (2010), «Про заходи щодо розв’язання актуальних про-
блем осіб з обмеженими фізичними можливостями» (2011) та ін.

Особливості професійної підготовки педагогічних працівників
до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інк-
люзивної освіти, висвітлено у наукових працях вітчизняних дослід-
ників: В. Гладуш, І. Демченко, В. Засенко, А. Колупаєва, С. Литов -
чен ко, Л. Савчук, О. Таранченко та ін.

Запровадження інклюзивної політики в освіті розкриває
«Національна стратегія розвитку освіти України на 2012–2021
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роки», у якій проголошено пріоритетним завданням розроблення
ефективної системи професійної підготовки майбутніх педагогів
у закладі вищої освіти на засадах компетентнісного підходу, які б
змогли впроваджувати розвинені інтелектуальні професійні й осо-
бистісні якості в інноваційному освітньому просторі Нової україн-
ської школи.

Особливо активним останні десять років залишається процес
залучення дітей з особливими освітніми потребами в освітній про-
цес початкової школи загальноосвітнього навчального закладу, що
вимагає нині від вчителя переструктуризації професійної діяльнос-
ті, творчого підходу до розроблення методики навчання таких дітей
та власне навчально-методичного забезпечення інклюзивного
навчання, опанування інноваційними технологіями та спеціальни-
ми методами спільного навчання дітей із загальним розвитком
і особливими освітніми потребами. Нині гарантують навчання
дітей із особливими освітніми потребами в ЗНЗ нарівні з усіма
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту»
(2017) щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми
потребами до освітніх послуг» (від 25 травня 2017 р. № 2053-VІІІ) та
постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 588
«Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах».

У сучасних умовах інклюзивна освіта розглядається як шлях
забезпечення доступності до якісної освіти відповідного рівня
дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням здібностей,
можливостей, бажань та інтересів кожної дитини [2]. Інклюзивне
освітнє середовище — сукупність умов, способів і засобів їх реалі-
зації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів
освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей [3]. Інклюзивне
навчання — це комплексний процес забезпечення рівного доступу
до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом
організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на
основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання та
з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей навчально-пізна-
вальної діяльності [1].

Організація навчально-виховного процесу на засадах особис-
тісно орієнтованого підходу в умовах інклюзивного навчання дає
змогу зосередити увагу вчителя на потребах не лише учня з особли-
вими потребами. А й кожного учня класу; урахувати індивідуальні
потреби всіх учнів; залучити всіх учасників освітнього процесу;
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тісна співпраця школа-учні-батьки; забезпечити ситуації успіху для
кожної дитини в класі.

На думку С.Сисоєвої, навчально-виховний процес, організова-
ний на засадах особистісно орієнтованого підходу, сприятиме роз-
витку інтелектуального, творчого й духовного потенціалу дитини, її
неповторної індивідуальності, творчих можливостей, мислення,
підвищення рівня загальної освіченості, широті поглядів, здатності
до самостійності, активної діяльності [3, с. 159].

Упровадження в освітній простір інклюзивного навчання дає
змогу кожній дитині стати повноцінним членом суспільства. Саме
тому професійний розвиток майбутнього вчителя початкової
школи до інклюзивного навчання, на нашу думку, можливий за
таких умов: 

– знання педагогічних закономірностей навчання та психоло-
гічних особливостей вікового й індивідуального розвитку дітей;

– уміння обирати оптимальні методи навчання; 
– створювати освітньо-розвивальне середовище для розвитку

кожної дитини в умовах інклюзивного навчання; 
– здатність здійснювати корекцію в умовах інклюзивного

навчального середовища.
Отже, сьогодні інтеграції дітей з особливими освітніми потре-

бами в ЗНЗ набувають значного поширення та стануть більш
успішними за умови здійснення необхідної фахової підготовки
майбутніх педагогів початкової школи та розробки науково-мето-
дичних аспектів інклюзивного навчання в Україні.
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Анотація. Розглянуто інклюзивне навчання як частину концепції
Нової української школи. Акцентовано увагу на важливості здійснення
взаємодії всіх учасників інклюзивного середовища. Виокремлено основні
функції Інклюзивно-ресурсних центрів. Проаналізовано результати робо-
ти Новокаховського Інклюзивно-ресурсного центру. Визначено напрями
подальшого розвитку інформаційної підтримки інклюзивного освітнього
середовища. 

Annotation. Inclusive teaching as part of the New Ukrainian School concept
is сconsidered. Attention on the importance of interacting with all participants in
an inclusive environment is focused. The main functions of the Inclusive
Resource Centers are highlighted. The results of the Novokakhovsky Inclusive
Resource Center are analyzed. The directions of further development of informa-
tion support of inclusive educational environment are determined.

З впровадженням концепції Нової української школи (НУШ),
що покликана забезпечити різнобічний розвиток дитини, вихову-
вати цілісну особистість, здатну до критичного мислення, патріота
з активною позицією, новатора, здатного змінювати навколишній
світ й учитися впродовж життя — інклюзивне навчання є невід’єм-
ною складовою [1, с. 5]. Концепція НУШ визначає всі засади інк-
люзії, звертаючи увагу на особистісно-орієнтоване навчання та
поступовий перехід від медичної моделі розуміння особливостей до
соціальної, що дуже важливо для індивіда в соціумі: сприйняття
його не як людини з діагнозом, а розуміння потреб для ефективної
адаптації та соціалізації в суспільному житті. 

Забезпечуючи рівний доступ усіх дітей до якісної освіти,
Законом України «Про освіту» чітко визначається, що інклюзив-
ним освітнім середовищем є сукупність умов, способів і засобів їх
реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобува-
чів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей, а інклюзив-
не навчання — це система освітніх послуг, гарантованих державою,
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що базується на принципах недискримінації, врахування багато-
манітності людини, ефективного залучення та включення до
освітнього процесу всіх його учасників [2]. Мова йде не тільки про
інтеграцію дітей з порушенням психофізичного розвитку
в загально освітнє середовище, а про спільне навчання дітей,
спільне перебування в цьому комфортному середовищі, освітньо-
му процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Сьогодні процес інклюзії охоплює всіх учасників освітнього та
суспільного процесу. Але, дуальність цього питання залишається:
погоджуючись, з одного боку, із тим, що діти з особливостями роз-
витку можуть знаходитись в середовищі своїх однолітків, розвива-
тися відповідно до своїх особливостей, не всі педагоги, з іншого
боку, володіють мобільністю у переформатуванні підходів й методів
навчання. з розвитком інклюзивної освіти батьки дітей з особливи-
ми потребами розраховують на певну динаміку у розвитку, і навіть,
якщо ця динаміка мінімальна, сподіваються на ефективну адапта-
цію та соціалізацію у соціумі.

Загальнодержавна підтримка з цього питання визначається
можливістю підвищення рівня кваліфікації, вдосконаленням влас-
ного досвіду шляхом проведення навчально-методичних заходів,
виданням інструктивно-методичних рекомендацій тощо. Але, крім
зусиль державних, педагоги повинні перебудувати своє сприйняття
особливої дитини як повноправної особистості дитячого колекти-
ву, а не як члена соціуму, що додає труднощів в роботі.

Для ефективної роботи в цьому напрямку психолого-медико-
педагогічні консультації в Україні реорганізовано в Інклюзивно-
ресурсні центри (ІРЦ) — заклади сучасного покоління, які прово-
дять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини,
визначають її особливості й оптимальні шляхи надання різнонап-
равлених психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових
послуг логопедичного, психологічного, дефектологічного або
фізично-реабілітаційного напрямків, надають змістовні рекомен-
дації педагогам, проводять навчальну та роз’яснювальну роботу
з педагогічними колективами щодо використання певних методів
та форм роботи, враховуючи психофізичні особливості дитини,
працюючи в унісон з закладами освіти. 

У 2018 році такий центр створено у місті Нова Каховка. з від-
носно короткий час існування є перші відчутні результати. Батьки,
які були залишені сам на сам з проблемами у розвитку своїх дітей,
на сьогодні отримали додаткову безкоштовну допомогу спеціаліс-

370

Секція III Інклюзивне освітнє середовище 



371

тів, що проводять корекційну роботу з дітьми, надаючи змістовні
поради батькам по вихованню й навчанню дітей з певними освітні-
ми потребами. Так, за 2018 — 2019 навчальний рік фахівцями ІРЦ
Новокаховської міської ради було обстежено 402 дитини (дошкіль-
ного віку — 299, шкільного віку — 103), з них дітей з інвалідністю —
58. і тільки чотири дитини не мали особливих освітніх потреб.
Впродовж даного періоду в центрі фахівцями (психологами, дефек-
тологами, логопедами) було охоплено корекційною роботою
128 дітей дошкільного та шкільного віку, в кінці року 101 дитина
мала суттєві позитивні результати.

Враховуючи всеукраїнський рівень надання допомоги дітям
з особливими потребами, можна уявити, наскільки зростає чисель-
ність тих, хто отримує вище зазначені послуги.

Спостерігаючи за розвитком інклюзії в умовах Нової україн-
ської школи все більше батьків прагне залучити своїх дітей до інк-
люзивної форми навчання і все менше стає батьків, які з недовірою
до неї ставляться; все більше педагогів набувають досвіду роботи
з особливими дітьми, залишаючи позаду свої упередження й сте-
реотипи, — тому дуже важливо порушувати тему інклюзії на різних
рівнях життєдіяльності, не зменшуючи темпів та використовуючи
шанс, який інклюзія надає сьогоднішньому суспільству в цілому
і кожному, хто її потребує. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ:
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Анотація. Охарактеризовано соціально-педагогічні умови соціальної
адаптації дітей з особливими потребами до інклюзивного освітнього про-
стору. Актуальність зазначеної проблеми зумовлена тенденцією до зрос-
тання кількості дітей, які потребують спеціального освітнього середови-
ща, яке б сприяло їх соціальній адаптації та інтеграції в активне
суспільне життя. Необхідність ознайомлення з досвідом інших держав,
наприклад, Литви по включенню соціальної роботи в інклюзивний освіт-
ній простір.

Annotation. We have described the socio-pedagogical conditions of social
adaptation of children with special needs to an inclusive educational space. The
urgency of this problem is due to the tendency of increasing the number of chil-
dren in need of special education, which would facilitate their social adaptation
and integration into active social life and came to the conclusion: it is necessary
to adopt the experience of Lithuania in integrating social work in an inclusive
educational space.

Політика сучасних держав світу у сфері організації освіти спря-
мована на розвиток інклюзивного освітнього середовища.
Законодавчими актами визначено, що інклюзивне освітнє середо-
вище є сукупністю умов, способів і засобів їх реалізації для спіль-
ного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуван-
ням їхніх потреб та можливостей [1]. А це означає, що для
продуктивної організації інклюзивного освітнього середовища,
необхідно об’єднати фахівців різних сфер науки та практики аби
покращити умови навчання дітей з особливими освітніми потреба-
ми враховуючи всі необхідні аспекти теорії і практичного доробку.
Основними умовами створення інклюзивного освітнього середо-
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вища є: визначення особливих освітніх потреб дитини; підвищення
кваліфікації педагогічних працівників [2]. Цікавим є досвід в цьому
питанні Литви, де в закладах освіти в штат введено посаду спеці-
ального педагога, на відміну від соціального педагога в Україні, зав-
дання якого — координація дій, соціально-педагогічна діяльність,
надання соціальних послуг через денні центри [3].

Аналізуючи нормативно-правове забезпечення України і Литви
у сфері організації інклюзивної освіти, слід зауважити, що в обох
країнах в основу інклюзивної освіти покладена загальна, побудова-
на на відповідальності та добрій волі всього суспільства, ідеологія,
яка виключає будь яку дискримінацію дітей та забезпечує однакове
ставлення до всіх учасників освітнього процесу.

Концепція інклюзивної освіти відображає одну із головних
демократичних ідей — усі діти є цінними та активними членами
суспільства, що визначає вектор освіти України на демократизм та
гуманізм. Проте проекція інклюзії на процес гуманізації освіти, як
і саме втілення цієї ідеї в економічних умовах нашої держави,
викликає цілий ряд запитань, пов’язаних з проблемами професіо-
налізму освітнього простору. Це питання і матеріального, і духов-
ного змісту. До матеріальних відносимо проблему відповідності
існуючих освітніх приміщень особливим вимогам, співвідношення
індивідуального робочого та власного простору дитини. До про-
блем духового плану відносимо особливості менталітету громад-
ськості та педагогів, їх стереотипне ставлення до людей з особливи-
ми потребами. Проблема наявності досвіду роботи в інклюзивному
середовищі є доволі тривожною. Педагог, спрофільований на робо-
ту із звичайними дітьми, часто не в змозі надавати необхідний соці-
ально-педагогічний патронаж дитини з особливими освітніми
потребами та їх батьків; виявлення соціальних проблем, які потре-
бують негайного розв’язання. у більшості західних країн вже подо-
лали проблему із забезпеченням рівного доступу до освіти дітям
з особливими потребами, обліку їх індивідуальних потреб.
Наприклад національна політика Литви з питань інклюзії в освіті є
комплексною, що відображається в її загальній стратегії.

Нині в Литві в результаті прийняття серії необхідних законів та
їх постійного вдосконалення, діти з особливими потребами вчаться
за тією ж навчальною програмою, що і їх однолітки, враховуючи
індивідуальні потреби кожної дитини. Підтримка «особливим»
дітям виявляється на усіх рівнях, надаються технічні допоміжні
пристрої, учбові матеріали та інше. з метою забезпечення рівних
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можливостей для дітей, батьків — для поєднання сімейних та про-
фесійних обов’язків засновані універсальні багатофункціональні
центри. Комплексна законодавча база є основним чинником
успішності інклюзивної освіти в Литві, а також підготовка педаго-
гів, які повинні уміти застосовувати альтернативні методи навчан-
ня дітей. Підвищення ефективності впровадження системи соці-
альної роботи мінімального та середнього догляду за особливою
дитиною. в Литві охоплено 90 % дітей з ООП інклюзивною освітою.
Для порівняння: у Польщі — 42 %; Угорщині — 57 %; в Україні при-
близно — 10%.

Литовські педагоги постійно обмінюються позитивним досві-
дом роботи, що дозволяє знизити гандикап до «іншого», «особли-
вої» дитини і сприяє її включенню та соціальній адаптації.
Співпраця між сім’ями, педагогами та фахівцями з соціальної робо-
ти, а також професійна мережа відповідних інституцій — один
з найважливіших чинників в освіті дітей з особливими потребами.

В Україні здійснюються перші реальні спроби введення моде-
лей інклюзивної освіти. Подальше успішне реформування освіти
залежить від консолідованої позиції усіх гілок влади та громадян-
ського суспільства.

Список використаних джерел

1. Закон про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII режим доступу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905#n22 від
28.10.19

2. Приймак Н. Організація інклюзивного навчання в закладах
загальної середньої освіти: методичний посібник\ упоряд.
Н.П. Приймак.-Тернопіль: Мандрівець, 2019.

3. Beksta A. Local government in Lithuania, 2000.

374

Секція III Інклюзивне освітнє середовище 



375

ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
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Анотація. Сучасне українське суспільств не може собі дозволити
втратити жодну підростаючу людину. Інклюзивна освіта створює рівні
можливості для всіх категорій дітей в Україні. Кожну дитину слід вивчи-
ти та супроводжувати в процесі навчання. Слід відмовитися від стерео-
типів. Жоден не має відчувати себе іншим.

Annotation. Modern Ukrainian societies cannot afford to lose a single gro-
wing man. Inclusive education creates equal opportunities for all categories of
children in Ukraine. Each child should be studied and accompanied during the
learning process. Stereotypes should be abandoned. No one should feel different.

Українське суспільство досягло такого рівня соціального роз-
витку, коли не може собі дозволити втратити жодну підростаючу
людину, посилилась увага батьків, держави і громадськості до їхніх
проблем з народження і до повноліття та відповідальності за розви-
ток, навчання і виховання. Діти з особливими освітніми потребами
теж не повинні залишатися без належної уваги. 

Ідея спільного навчання і виховання дітей з особливими потре-
бами та їх здорових однолітків в одному закладі належить визнач-
ному психологу, дефектологу ХХ століття Л. С. Виготському. Його
проектна ідея — вчення про середовище як джерело психічного
розвитку особистості. [1]. Він вважав, що дитина, яка потребує
корекції розвитку, потребує такого соціокультурного середовища,
яке б враховувало «своєрідність шляху», використовуючи «інші
способи та засоби» соціального та особистісного розвитку [1, с. 17].

Тепер найголовніший закон для освітян чітко визначає, що ж
таке інклюзивне навчання. Це «система освітніх послуг, гарантова-
них державою, що базується на принципах недискримінації, врахуван-
ня багатоманітності людини, ефективного залучення та включення
до освітнього процесу всіх його учасників».
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Мета інклюзивного закладу освіти, як зазначають
В. В. Алексєєва та І. В. Сошіна, — «надати всім учням можливість
найбільш повноцінного соціального життя, активної участі
в колективі, тим самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію
і турботу один про одного як членів співтовариства» [2, 17-18].

Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рів-
них можливостей для всіх категорій дітей в Україні: для дітей із
сімей внутрішньо переміщених осіб, для дітей національних мен-
шин, які мешкають у нашій країні.

Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студен-
ти з особливими освітніми потребами навчаються в загальному
освітньому середовищі за місцем свого проживання, — і це є аль-
тернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та
навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та індивіду-
альному навчанню.

Важливо звернути посилену увагу на проблеми психологічного
і соціального супроводу всіх учасників навчально-виховного про-
цесу в умовах інклюзивного навчання, що сприятиме пристосуван-
ню освітнього середовища до потреб дитини з урахуванням її особ-
ливостей та можливостей, забезпеченню соціальних потреб.

З цією метою треба провести вивчення індивідуальних особли-
востей учня, його можливостей і потреб, рівня сформованості
у нього пізнавальних процесів і дій.

Таким чином, робота має бути спрямована на вивчення:
– співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової

норми;
– рівня розвитку когнітивної сфери;
– особливості емоційно-вольової сфери;
– індивідуально-типологічних особливостей;
– рівня сформованості мотивації до навчання;
– рівня розвитку комунікативних здібностей;
– розумової працездатності та темпу розумової діяльності.
Визначення рівня і особливостей пізнавальної діяльності повин-

но передувати будь-яким іншим дослідженням, щоб з’ясувати труд-
нощі та обмеження, які можуть виникати при виконанні завдань
і призводити до неправильного тлумачення отриманих результатів.

Під час вивчення індивідуальних особливостей дитини важливо
враховувати особливості її розвитку та фізичні обмеження.

Говорячи про інклюзивне навчання, варто наголосити, що
воно охоплює всіх дітей. у такому середовищі всі діти навчаються
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разом у системі масової освіти за загальноосвітніми навчальними
програмами, що пристосовані до потреб такої дитини.

Серед першочергових кроків у напрямі створення інклюзивно-
го середовища вбачаються такі: відмовитися від стереотипних
поглядів на вчителів, учнів і навчальний процес; формувати в школі
атмосферу, засновану на ідеях інклюзії; розбудувати школу як гро-
маду; зосереджуватися на співпраці, а не на конкуренції; прищеп-
лювати віру в свої сили кожному члену шкільного колективу [3, 19].

Жоден з них не має відчувати себе іншим — і це головне зав-
дання інклюзії.
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Анотація. Тези розкривають основні методичні особливості уроків
історії щодо розвитку комунікативних здібностей учнів із порушенням
розумового розвитку. 

Annotation. Theses reveal the main methodological features of history les-
sons in the development of students’ communication skills with intellectual disa-
bilities.
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Серед ключових компетентностей (соціальна, полікультурна,
інформаційна, самоосвітня, мовленнєва) значна роль належить
саме комунікативній компетенції, тому що, вона означає не лише
вміння спілкуватися рідною та іноземними мовами, а ще й характе-
ризується умінням взаємодіяти з людьми, розвиває навички роботи
у групі, уміння володіти різними соціальними ролями у колективі
(К. Баханов). Комунікативна компетентність характеризується
цілою низкою здібностей людини: умінням слухати, сприймати
і відтворювати інформацію; вести діалог; брати участь у дискусіях;
вести переговори; уміння переконувати і відстоювати свою точку
зору, тобто спілкуватися (О. Пометун). 

До питання важливості та значущості формування комуніка-
тивних компетентностей зверталися К. Баханов, М. Пентилюк,
О. Пометун, та інші, стверджуючи, що наскрізною компетентніс-
тю, якої вимагає сучасне життя, є комунікативна — здатність,
пов’язана з ефективним спілкуванням. 

Комунікативна спрямованість у методиці навчання історії дає
змогу реалізувати увесь потенціал історії як навчального предмета,
різні завдання комунікативного характеру — контролювати власне
висловлювання, навчитися комунікаціям в соціумі, швидше соціа-
лізуватися дитині. 

Знання минулого Батьківщини, історії рідного краю позитивно
впливає на психічний розвиток та комунікативну сферу осіб з пору-
шеннями інтелекту, що в цілому сприяє їх успішній соціалізації.
Система історичної освіти дітей з порушеннями розумового роз-
витку складається з уроків пояснювального читання суспільно-
історичного матеріалу в 1–6 класах та уроків історії в 7–9 класах.

Труднощі формування і розвитку комунікативної компетенції
у зазначеної категорії учнів у першу чергу обумовлюються істотни-
ми порушеннями пізнавальних процесів, зокрема таких, як сприй-
мання, запам’ятовування, відтворення та застосування знань на
практиці. Порушення пізнавальної діяльності учнів цієї категорії
виявляються в обмеженості, не диференційованості сприймання,
що є важливою передумовою засвоєння навчального матеріалу.

Здійснений аналіз особливостей психофізичного розвитку
учнів із розумовою відсталістю у Миколаївській спеціальній загаль-
ноосвітній школі м. Миколаєва під час експериментальної частини
дослідження дає підставу стверджувати, що процес їхнього навчан-
ня є корекційно спрямованим. Він передбачає: повільність проце-
су навчання; простіший, ніж у загальноосвітній школі, виклад
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навчального матеріалу; повідомлення на кожному уроці навчаль-
ного матеріалу невеликими порціями і опрацювання його на уроці;
максимальну розгорнутість складних понять і дій та їх багаторазову
повторюваність; постійне спирання на чуттєвий і пізнавальний
досвід учнів з опорою на більш розвиненні здібності; розчленуван-
ня складної теми на окремі частини; керівництво навчальною
діяльністю, що передбачає спільне виконання навчальних завдань
учителем і учнем.

Формування і розвиток комунікативних компетенцій у розумо-
во відсталих учнів — тривалий процес, який охоплює весь період
вивчення курсу історії у спеціальній школі. Під час вивчення курсу
формуються нові історичні знання,, актуалізується раніше вивче-
ний матеріал, корегується та контролюється за рівнем засвоєння
знань, систематизується й узагальнюється навчальний матеріал із
історії. і всі це є корисним для розвитку комунікативної компетен-
тності учня. 

Навчаючи історії розумово відсталих учнів вчитель повинен
добирати найбільш важливі історичні факти, які підкреслюють хід
історичних змін у певний період та водночас є доступними для
розуміння й усвідомлення розумово відсталим учням. Враховуючи
інтелектуальний розвиток учнів учителю необхідно визначити кіль-
кість фактів, які необхідно розглянути на уроці; виявити ті факти,
які потрібно локалізувати у часі й просторі, або вивчити поверхово.

Працюючи з розумово відсталими учнями слід враховувати
їхню здатність до фрагментарного сприйняття історичних подій,
усвідомлення ними фактів без логічних, причинно-наслідкових
зв’язків, тому важливим у роботі з цією категорією осіб є доцільним
хронологічно послідовний виклад навчального матеріалу з великою
кількістю повторень, з підкресленням зв’язків матеріалу, з актуалі-
зацією раніше вивченого матеріалу, узагальненням історичних
знань тощо. 

Розповідь учителя повинна бути доступною, науково достовір-
ною, емоційно насиченою, з наведенням яскравих прикладів.
Важливим чинником у спеціальній школі є тривалість розповіді:
занадто довга — втомлюватиме учнів, а стисла не дозволить усвідо-
мити головного. Усвідомлення навчального матеріалу учнями є
ефективним, за умови врахування вчителем рівня пізнавальних
можливостей дітей, поєднання різних видів робіт, умілого викорис-
тання живого слова. 
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Анотація. Бронхіальна астма у дітей залишається актуальною про-
блемою в педіатрії внаслідок її прогресуючого поширення, що змушує приді-
ляти особливу увагу питанням, пов’язаним не тільки з оптимізацією меди-
каментозного лікування, але і з реабілітаційно-профілактичними
заходами. Гідрокінезотерапія в реабілітації дітей з бронхіальною астмою
включає комплекс заходів, спрямованих на відновлення втрачених функцій,
корекцію та подальший віковий розвиток усіх систем, попереджаючи або
суттєво згладжуючи затримку та дисгармонійність їх функціонування.

Annotation. Bronchial asthma in children remains a pressing problem in
pediatrics due to its progressive spread, which makes it necessary to pay special
attention to issues related not only to optimization of medical treatment, but also
to rehabilitation and preventive measures. Hydro kinesiotherapy for the rehabi-
litation of children with bronchial asthma involves a set of measures aimed at
restoring lost functions, correcting and furthering the age-old development of all
systems, preventing or significantly smoothing the delay and disharmony of their
functioning.

Незважаючи на різноманітність засобів фармакологічної терапії
при бронхіальній астмі, бажана ефективність лікування і необхід-
ний контроль над захворюванням досягається не завжди. При
цьому хворі на бронхіальну астму страждають від симптомів і загос-
трень захворювання навіть на тлі високих доз протизапальних пре-
паратів. Ситуація, що склалася, обумовлює продовження пошуку
альтернативних методів лікування, реабілітації та профілактики
бронхіальної астми. Дані літературних досліджень свідчать, що пер-
спективним у цьому напрямі є кінезотерапія — лікування за допо-
могою адаптації до тривалих дозованих фізичних навантажень [1].
Фізичні вправи сприяють усуненню напруги дихальних м’язів,
поліпшенню рухливості грудної клітки і діафрагми, формування
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правильного стереотипу дихання, поліпшенню дренажної функції
і бронхіальної прохідності, збільшення розтяжності легких, оптимі-
зації газообміну. Це призводить до збільшення функціональних
показників легенів, зменшенню задишки, зниження частоти загос-
трень і кількості госпіталізацій.

Особливу увагу серед засобів фізичної реабілітації дітей з брон-
хіальною астмою заслуговує гідрокінезотерапія. Гідрокінезо -
терапія, завдяки різнобічній терапевтичній дії, відіграє в лікуваль-
ному комплексі провідну роль. Термін «гідрокінезотерапія»
найбільш повно відображає сутність методу, в основі якого лежить
застосування з лікувальною метою фізичних вправ у воді в поєд-
нанні з підводним масажем. Гідрокінезотерапія застосовується
у формі фізичних вправ у воді, плавання, витягнення хребта і кін-
цівок у воді, активних і пасивних рухів, різних видів підводного
масажу та корекції положенням у воді. Вона створює умови і мож-
ливості для інтенсифікації функціонального відновного лікування
хворих пульманологічного профілю і в зв’язку з цим сприяє зни-
женню тимчасової непрацездатності та інвалідності [1, 3].

Своєчасне, науково обґрунтоване застосування гідрокінезоте-
рапії відповідно до динаміки перебігу репаративних процесів і
з клінічними особливостями захворювання може бути забезпечене
при правильній методиці її проведення, до якої мають входити
пасивні та активні фізичні вправи у воді, ходьба у воді, механотера-
пія у воді, лікувальне плавання та ін. [3].

Фізичні вправи у воді надають інтенсивну різнобічну дію на
організм — діяльність дихального апарату, серцево-судинної систе-
ми, стан нервової системи та опорно-рухового апарату.
Знаходження в прохолодній воді активує функцію зовнішнього
дихання, перебіг обмінних процесів, сприяє поступовій нормаліза-
ції маси тіла. Перебування у водному середовищі загартовуюче діє
на організм, підвищує його стійкість до несприятливих умов зов-
нішнього середовища [2].

Крім поліпшення діяльності органів дихання, ефективність
застосування гідрокінезотерапії в реабілітації при бронхіальній
астмі визначається і впливом на супутні захворювання.
Респіраторні, особливо вірусні інфекції є найважливішими триге-
рами бронхіальної астми і можуть призводити до загострень
і неконтрольованого перебігу хвороби, тому всі заходи, спрямовані
на профілактику бронхіальної астми є актуальними і перспектив-
ними [3].

нової української школи Секція III



Таким чином, метод гідрокінезотерапії, як метод довгостроко-
вої реабілітації дітей з бронхіальною астмою, підвищує функцію
зовнішнього дихання, зменшує захворюваність на гострі респіра-
торні інфекції, частоту, тривалість і тяжкість загострень, покращує
якість життя дітей, є доповненням до стратегії досягнення контро-
лю захворювання і відповідає основному завданню етапу реабіліта-
ції — максимальному використанню немедикаментозних методів
лікування, забезпечуючи не тільки відновлення втрачених фун-
кцій, але і подальший віковий розвиток усіх систем. Ефекти гідро-
кінезотерапії підвищують резистентність організму до фізичних
навантажень, стійкості до гіпоксії, охолодження, знижують прояви
інтеркурентних гострих респіраторних інфекцій. Відповідно, гідро-
кінезотерапія дозволяє не тільки розширювати можливості ліку-
вання, реабілітації та профілактики бронхіальної астми, а й вирі-
шувати генеральне завдання реабілітації — повернення дитини
в нормальне соціальне середовище з подальшою інтеграцією
у доросле суспільство.
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Актуальною тенденцією розвитку сучасної освіти в Україні стає
перехід до системи доступної освіти для кожного в освітніх установах.
Інклюзія розглядається як повне включення дитини з інвалідністю в усі
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позитивні аспекти життя освітньої установи, які доступні їх одноліт-
кам. Впровадження в Україні інклюзивної освіти — процес закономірний,
саме тому актуальній проблемі розвитку інклюзивної освіти слід приділя-
ти максимум уваги, щоб вона могла успішно діяти зі своїми особливими
учнями. 

The transition to the system of available education for everyone in educatio-
nal institutions is the actual tendency of development of modern education in
Ukraine. Inclusion is regarded as a complete incorporation of a child with disa-
bilities into all the positive aspects of the educational institution that is available
to their peers. Introduction of inclusive education in Ukraine — The process is
natural, that is why the relevant problem of development of inclusive education
should be given maximum attention, so that it could successfully act with the spe-
cial pupils.

В Україні розвиток інклюзивної освіти — соціальна і педагогіч-
на інновація, що знаходиться на стадії впровадження та адаптації,
відповідно зустрічає немало труднощів. 

Актуальні проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні зна-
ходяться у форматі наступних сегментів: 

1. Професійна непідготовленість вчителів закладів загальної
середньої освіти до роботи з учнями з інвалідністю в порівнянні
з педагогами спеціальних шкіл.

2. Архітектурна непристосованість закладів освіти до роботи
з дітьми з інвалідністю.

3. Недоопрацьованість нормативно — правої бази України,
щодо успішного розвитку інклюзивної освіти.

4. Необхідність додаткового фінансування закладів інклюзив-
ної освіти для покращення якості надання освітніх послуг учням
з інвалідністю. 

5. Академічне перевантаження навчальних програм, які досить
важко адаптувати до психо-фізичних вимог дітей з інвалідністю.

з огляду на зазначене, до найактуальніших проблем успішної
реалізації інклюзивного навчання належить питання професійної
підготовки вчителів, яким слід опанувати відповідні знання та
навички. 

Українські науковці В. Бондар, М.Васильєва-Халатникова,
Т. Єв тухова, А. Колупаєва, Ю. Найда, Н. Софій, В. Синьов,
Л.Токарук, А.Шевчук, Н.Чернуха, стверджують, що без позитивно-
го ставлення самого вчителя до учня на успіх годі й сподіватися.
Педагог перш за все повинен підходити до учня не з позиції: «Чого
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він не може через свій дефект?», а з позиції: «Що він може, незва-
жаючи на наявну ваду?». Це важливо, адже і сама дитина повинна
навчитися сприймати свою ваду як одну із своїх якостей, що виок-
ремлює її з-посеред інших, і не більше того. Оточуючим не слід
занадто прискіпливо опікуватися дитиною, проявляти надмірну
жалість, занижувати вимоги. Потрібно формувати уміння та навич-
ки, необхідні для самостійного життя, вчити спілкуватися, отриму-
вати радість, поважати бажання інших. 

Таким чином, аналіз освітніх систем різних країн в аспекті реа-
лізації інклюзивних практик показує, що обов’язковою базою для
здійснення інклюзивної освіти є система законодавчих актів, які
передбачають як декларацію необхідних прав і свобод, так і меха-
нізми їх забезпечення. При цьому національні освітні системи
повинні мати чітку концепцію і стратегію реалізації інклюзивної
освіти, що включає систему підготовки кадрів. На регіональному
рівні має бути забезпечено ефективне науково-методичний супро-
від інклюзивних практик.
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ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
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к. п. н., доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти
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Стаття присвячена проблемі формування інклюзивної компетентнос-
ті педагогів закладів загальної середньої освіти. Розглянуто складові
готовності вчителів до роботи з дітьми з особливими освітніми потреба-
ми. Подано результати анкетування педагогів інклюзивних закладів.
З’ясовано компетентності, необхідні вчителям для роботи у класі з інклю-
зивним навчанням. Проаналізовано форми методичної роботи вчителів.

Ключові слова: педагоги, інклюзивна компетентність, заклад загаль-
ної середньої освіти, діти з особливими освітніми потребами.

The article is devoted to the problem of forming of inclusive competence of
teachers of institutions of general secondary education. Components of teachers’
readiness to work with children with special educational needs have been consi-
dered. The results of the survey of teachers of inclusive institutions have been pre-
sented. The competencies required for teachers to work in a classroom with inclu-
sive learning have been identified. Forms of methodical work of teachers have
been analyzed.

Key words: teachers, inclusive competence, institution of general secondary
education, children with special educational needs.

На часі організація інклюзивного навчання у закладах загальної
середньої освіти висуває нові вимоги до професійних якостей педа-
гогів. Учитель є найважливішою ланкою в організації інклюзивно-
го навчання. Вагомого значення набуває проблема підготовки вчи-
телів, які працюють в інклюзивному закладі. Оскільки педагоги не
мають спеціальної освіти, у них виникають значні труднощі у робо-
ті з дітьми з особливими освітніми потребами. 
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Питання підготовки педагогів до роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання досліджува-
ли В. Бондар, О.Гноєвська, Л. Гречко, Л.Демченко, В.Засенко,
Т. Ілляшенко, А. Колупаєва, І. Кузава, М. Матвєєва, С. Миронова,
В. Синьов та інші. 

Метою нашого дослідження є аналіз проблеми готовності вчи-
телів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умо-
вах інклюзивного закладу.

Інклюзивна готовність педагогів — це складна інтегрована
якість особистості, зміст якої розкривається через комплекс компе-
тенцій, котрі визначають ефективність професійної діяльності [2].

І. Оралканова, Ю.Шевчук та інші розрізняють готовність педа-
гогів до роботи в умовах інклюзивної освіти як професійну та пси-
хологічну. За своєю структурою професійна готовність охоплює
інформаційну обізнаність, знання індивідуальних відмінностей
дітей з особливостями психофізичного розвитку, володіння спеці-
альними методами і прийомами навчання, доступними технічними
і дидактичними засобами навчання, знання основ психології та
спеціальної педагогіки, здатність до моделювання уроку, викорис-
тання варіативності у процесі навчання, уміння і навички налагод-
ження комунікативних зв’язків із дітьми з особливими освітніми
потребами та їхніми батьками, вміння працювати у мультидисцип-
лінарній команді фахівців; психологічна — мотиваційна та особис-
тісна готовність учителя сприймати учнів з особливостями психо-
фізичного розвитку як повноправного члена класного колективу,
вміння залучати їх до діяльності на уроці та задоволеність власною
педагогічною діяльністю [1; 4].

Нами було проведено анкетування педагогів закладів загальної
середньої освіти з інклюзивним навчанням. З’ясовано, що біль-
шість опитаних вчителів потребують таких компетентностей для
роботи у класі з інклюзивним навчанням, як: «теоретичних знань
та практичних навичок»; «теоретичного і практичного досвіду»;
«знань щодо підготовки шкільного колективу до інклюзії»; «теоретич-
них знань з метою використання у практичній роботі»; «знань про
особливості командної роботи фахівців»; «збільшення знань для робо-
ти з батьками дітей з особливими освітніми потребами»; «комуніка-
тивних, соціальних компетентностей»; «знань з психології і медици-
ни» тощо. 

Готовність педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами у класі з інклюзивним навчанням має формуватись
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у процесі методичної роботи. у процесі анкетування педагоги вка-
зали про доцільність організації таких форм методичної роботи
у закладі з метою формування у них інклюзивної компетентності,
як: «опрацювання методичної літератури»; «обмін досвідом, тренінги,
практикуми»; «курси, майстер-класи»; «семінари, індивідуальні кон-
сультації, вивчення передового досвіду»; «круглі столи»; «активізація
самоосвіти педагогів, ознайомлення вчителів із сучасними педагогіч-
ними інноваціями»; «аналіз проблемних ситуацій»; «ігрові ситуації,
екскурсії»; «консультації з практичних проблем, демонстрація індиві-
дуальних занять»; «стажування за кордоном, науково-практичні кон-
ференції» тощо [3].

У практиці інклюзивної освіти методичну роботу повинен ске-
ровувати корекційний педагог. Проте успішність адаптації, навчан-
ня дітей з особливостями психофізичного розвитку у класі з інклю-
зивним навчанням у значній мірі залежить від ставлення педагогів
до цієї проблеми, їхньої фахової компетентності. 

Перспективним напрямком нашого дослідження є розробка
спеціального методичного забезпечення з підготовки вчителів до
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклю-
зивної освіти.
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Динамічний розвиток практики інклюзивного навчання засвідчує
наявність низки проблем, які зумовлені, зокрема, недостатньою підго-
товленістю педагогів до професійної діяльності в інклюзивному освітньо-
му середовищі.

Наявні в інституті ресурси — наукові, навчальні, методичні, кадрові,
матеріально-технічні дозволяють забезпечити різноманітні форми про-
фесійного розвитку педагогів з інклюзії в умовах закладу вищої освіти. 

Dynamic development of inclusive education practices shows a number of
problems, which are caused, in particular, by the lack of preparedness of teac-
hers for professional activity in inclusive educational environment.

The resources available at the institute — scientific, educational, methodo-
logical, personnel, logistical and technical allow to provide various forms of pro-
fessional development of teachers of inclusion in the conditions of higher educa-
tion institution.

Законом України «Про освіту» (2017) та низкою інших норма-
тивних документів закріплено право на освіту осіб з особливими
освітніми потребами (ООП) і надано їм можливість отримувати
освіту, а також психолого-педагогічну та корекційно-розвивальну
допомогу в закладах загальної середньої освітив інклюзивних та
спеціальних групах (класах), що дало поштовх до просування
в Україні нової форми здобуття освіти дітей з ООП — інклюзивної.

Проте, як зазначає у своєму дослідженні О.В. Мартинчук,
сучасний стан практики інклюзивного навчання свідчить про її
швидкий і динамічний розвиток з наявною низкою проблем
і бар’єрів, які зумовлені, зокрема, недостатньою підготовленістю
фахівців до професійної діяльності в інклюзивному освітньому
середовищі, а саме [2]: 

– недостатня підготовленість педагогічного корпусу загальної
та спеціальної освіти (дидактична, психологічна, особистісна) до
участі в інклюзивних процесах; 
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– відсутність у закладах освіти фахівців зі спеціальної освіти для
організації, координації та забезпечення особливих освітніх потреб
учнів з особливостями психофізичного розвитку.

Тому підготовка вчителя до професійної діяльності з учнями,
які мають особливі освітні потреби в навчанні є обов’язковою умо-
вою ефективного впровадження інклюзивної освіти. Особливого
значення в цьому ракурсі набуває професійний розвиток педагога
з інклюзії, який має базуватися на сучасній системі знань із загаль-
ної педагогіки, психології та методик навчанняучнів, а також на
системі медичних (клініка, психопатологія, невропатологія)
і дефектологічних знань (корекційна педагогіка, спеціальна психо-
логія, спеціальні методики тощо) [1].

У Законі України «Про освіту» (ст.18) професійний розвиток
визначений складником освіти дорослих, а також зазначено, що
«особа має право на вільний вибір закладу освіти, установи, органі-
зації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здо-
буття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорос-
лих» (п.4, ст.18 ЗУ «Про освіту»), що дає можливість закладам
вищої освіти брати безпосередню участь у цьому процесі.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ «Університет «Україна», маючи 20 річний досвід закладу з інк-
люзивною формою навчання не залишився осторонь процесу
впровадження інклюзивної освіти. Наявний в університеті
навчальний досвід, висококваліфіковані кадрові ресурси дозволя-
ють запропонувати вчителям не лише акредитовані бакалаврські та
магістерські програми з психології. спеціальної освіти, фізичної
терапії та ерготерапії, а також програми підвищення кваліфікації
для різних категорій педагогічних працівників — управлінців, вчи-
телів-предметників, асистентів вчителя, психологів, соціальних
працівників. з 2017 року інститутом упроваджується регіональний
освітній проект «Нова українська школа: так інклюзивній освіті!»
покликаний не лише «озброїти» педагогів необхідними професій-
ними знаннями, методами психолого-педагогічної діагностики,
методиками і технологіями навчання, а й сформувати психологічну
готовність вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами. Освітяни Миколаївщини є постійними учасниками
спеціально організованих кафедрами інституту семінарів, круглих
столів, майстер-класів фахівців, які маютьзначний практичний
досвід роботи у спеціальних закладах освіти, центрах реабілітації, а
також мають можливість, під час професійних зустрічей, ділитися
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власним досвідом і практиками, здійснювати спільний пошук
ефективних способів взаємодії з усіма учасниками інклюзивного
навчально-виховного процесу — учнями, вчителями, адміністраці-
єю, батьками. Також для інформаційно-методичного супроводу
професійного розвитку педагогів з інклюзії на сайті інституту пра-
цює «Портал інклюзивних інновацій».
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ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ 
КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ З ДЦП 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

Шуклин Олексій Вікторович,
викладач психології Васильківського коледжу Університету «Україна»

alexei_shuklin@outlook.com

Анотація. в тезах приведено важливість інклюзивної форми навчан-
ня, зокрема дітей з ДЦП. Показано особливе місце Інклюзивно-Ресурсних
Центрів в системі надання освітніх послуг. Запропоновано методи психо-
логічної корекції з урахуванням особливостей дітей з ДЦП та функціону-
вання ІРЦ. Результати проведеної психологічної корекційно-відновлю-
вальної роботи показали певне покращення нейродінамічних показників
психічної діяльності дітей з ДЦП.

Abstract. The theses present the importance of inclusive education, especial-
ly for children with cerebral palsy. Shown the special place of Inclusive-Resource
Centers in the system of providing educational services. Suggested methods of
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psychological correction are taking into account the peculiarities of children with
cerebral palsy and functioning of IRC. The results of the psychological correcti-
on and recovery work showed a certain improvement in the neurodynamic indi-
cators of mental activity of children with cerebral palsy.

Інклюзивне навчання — це реалізація права дітей на освіту та
зменшення їх виключення в освітньому процесі. Діти з особливими
освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середо-
вищі за місцем свого проживання. Така система є альтернативою
інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються
окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному
навчанню, і створює рівні можливості для всіх категорій дітей
в Україні. Важливе місце в системі інклюзивної освіти займають
Інклюзивно-Ресурсні Центри (ІРЦ). Одним із завдань ІРЦ є надан-
ня корекційно-розвиткових послуг, в першу чергу тим дітям, які не
можуть отримати послуги за місцем навчання. Діти з дитячим
церебральним паралічем (ДЦП) відносяться до категорії дітей
з особливими освітніми потребами. ДЦП є однією з найбільш час-
тих причин інвалідності в дитячому віці: в Україні та Європі поши-
рення захворювання становить 2-3 на 1000 живих новонароджених,
а серед глибоко недоношених дітей сягає 40–100 на 1000 живих
новонароджених [1]. Тому питання ефективної корекційно-віднов-
лювальної роботи не втрачає своєї актуальності. 

Причиною виникнення ДЦП є ураження нервової системи
дитини — внутрішньоутробного (80% випадків), або після народ-
ження (20%). Рухові порушення є головною ознакою ДЦП.
Особливо беруться до уваги такі порушення таких важливих нави-
чок, як вміння тримати голову, перевертатись зі спини на живіт,
сидіти, повзати, стояти та ходити. До симптомів також відносять:
зміни м’язового тонусу від повного розслаблення до сильного
напруження; асиметричне положення кінцівок; порушення коор-
динації рухів (атаксія); тремор або неконтрольовані безладні рухи.
Вторинними проявами є: порушення у розвитку мови; судоми (епі-
синдром); порушення слуху, зору; когнітивні порушення, виснажу-
ваність психічних процесів, порушення обсягу і концентрації уваги,
недостатність механічного запам’ятовування. Спостері гає ть ся різ-
ниця в рівні досягнень при виконанні тестів на рівень інтелекту. Для
порушень емоційно-вольової сфери притаманні підвищена тривож-
ність, емоційна лабільність, сенситивність, занижена самооцінка.

В умовах ІРЦ проводиться комплексна психолого-педагогічна
оцінка розвитку дитини, яка в тому числі включає в себе психоло-

нової української школи Секція III



гічну оцінку когнітивної сфери та оцінка емоційно-вольової сфери
дитини з врахуванням відповідних медичних досліджень і виснов-
ків. Застосовуються різні стандартизовані та адаптовані методики
дослідження рівня розвитку когнітивних процесів, зокрема
WISC –IV (Wechsler Intelligence Scale for Children) для вимірювання
інтелекту. За результатами дослідження готується висновок, де
визначаються напрямки та обсяг надання необхідних послуг, в тому
числі психологічної корекції.

В досліджені приймали участь діти з ДЦП з рівнем когнітивної
діяльності у межах відносної вікової норми, з затримкою психічно-
го розвитку, у яких за результатами медичних досліджень були вста-
новленні локальні ураження головного мозку. Результати дослід-
ження виявили підвищену виснажуваність психічних процесів,
звуження обсягу і ослаблення концентрації уваги, низький рівень
механічного запам’ятовування, але відносно достатній рівень опо-
середкованого запам’ятовування, нерівномірний розвиток і інер-
тність процесів мислення. Рівень загальноосвітніх знань не відпові-
дав віку досліджуваних дітей. Аналізувались сильні та слабкі
сторони дітей з метою використання їх для компенсації порушень.

Метою психокорекційної відновлювальної роботи було підви-
щення нейродінамічних показників психічної діяльності, активіза-
ція процесів мислення, уваги, сприймання, і як наслідок, форму-
вання та розвиток навчальної мотивації, віра дитини у власні
можливості.

У корекційно-відновлювальній роботі були застосовані ком-
плекси вправ для підвищення нейродінамічних показників психіч-
ної діяльності з акцентом на ігрових методах, формування функцій
програмування, регуляції й контроля, розвиток мислення [2].
Враховувались індивідуальні особливості кожної дитини. Темп
проведення вправ змінювався на протязі заняття в залежності від
мети, змісту та поточного психоемоційного стану дитини. Обсяг
часу кожної вправи не перевищував 5–7 хвилин. Загальний обсяг
складав 2-3 заняття на тиждень на протязі навчального року.

Результати проведеної психологічної корекційно-відновлю-
вальної роботи показали певне покращення динаміки протікання
когнітивних процесів, підвищення концентрації уваги та рівня
самоконтролю, підвищення рівня самооцінки та навчальної моти-
вації дітей з ДЦП. Що безпосередньо впливає на можливість отри-
мання дітьми з таким порушенням повноцінних освітніх послуг
в рамках інклюзивної освіти за місцем свого проживання.
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Анотація. В публікації окреслено деякі особливості освітньої реформи
в Україні, невід’ємною частиною якої є інклюзивна складова, а також
складну актуальну проблему формування у дітей просторових уявлень та
навичок орієнтування в оточуючому середовищі. Висвітлено активну
позицію щодо впровадження у життя нових освітніх реформ, зокрема
розвитку інклюзивного навчання, яку займають студенти та викладачі
спеціалізації «промисловий дизайн» Черкаського державного технологіч-
ного університету. Охарактеризовано виготовлені ними об’ємні так-
тильні посібники для дітей з вадами зору — дві об’ємні конструкції: міст
через дамбу та зріз шару земної поверхні.

Annotations. In a publication outlined some features of educational reform in
Ukraine, inalienable part of which is inklusive constituent, and also thorny actu-
al problem of forming for the children of spatial presentations and skills of orien-
tation, in an environment. Active position is reflected in relation to introduction in
life of new educational reforms, in particular to development of inklusive educati-
on, which is occupied by students and teachers of specialization «industrial
design» of the Сherkasy State Technological University. The made is described by
them by volume haptic manuals for children flawy sight — two by volume con-
structions: a bridge is through a dike and cut of layer of earthly surface.

Інклюзивне навчання є одним із основних напрямів реформу-
вання системи освіти в багатьох країнах світу, мета якого — реаліза-
ція права на освіту осіб з особливими освітніми потребами (далі —
осіб з ООП) без дискримінації. 
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В основі трансформації системи освіти і розвитку інклюзивно-
го навчання лежать, перш за все, правові акти — конвенції, декла-
рації — провідних міжнародних організацій: Організації
Об’єднаних Націй (ООН), ЮНЕСКО та ін.

«Сьогодні в Україні набирає потужних обертів освітня реформа,
невід’ємною частиною якої є інклюзивна складова. і обраний
нашою державою напрям на створення гідних умов навчання для
дітей з особливими освітніми потребами є кроком до впроваджен-
ня європейських принципів та стандартів життя. За останні роки
українські педагоги та міжнародні експерти відзначають, що
в питанні розвитку інклюзивного навчання Україна зробила потуж-
ний крок уперед. Це стало можливим завдяки прийнятому Закону
про інклюзивну освіту, всі положення якого увійшли в основний
Закон «Про освіту»» [1].

Зауважимо, що доступність якісної освіти є вагомою складовою
та передумовою забезпечення прав та рівних можливостей у житті
кожної дитини, а відтак і однією з базових цінностей, що їх обсто-
ює ЮНІСЕФ в усьому світі.

Проблема формування просторових уявлень та навичок орієн-
тування в оточуючому середовищі розглядалася в багатьох психо-
лого-педагогічних дослідженнях (Б.Ананьев, О. Галкіна,
А. Люблінська, Т. Мусейїбова, Ж. Піаже, Н. Шемякин,
І. Якіманская та ін.). Вона є однією з найбільш складних й актуаль-
них наукових проблем, оскільки здатність до орієнтування в про-
сторі є універсальною за своїм характером властивістю психіки, що
відіграє важливу роль у процесах біологічної й соціальної взаємодії
людини з навколишнім світом.

Активну позицію щодо впровадження у життя нових освітніх
реформ, зокрема розвитку інклюзивного навчання, займають сту-
денти та викладачі кафедри дизайну Черкаського державного техно-
логічного університету. Так, починаючи з 2016 року представники
спеціалізації «промисловий дизайн» плідно співпрацюють
з Черкаською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом
І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради де навчаються діти з вадами
зору [2]. 

Нині вже втілено в життя соціальний проект, націлений допо-
могти дітям з вадами зору краще пізнати світ. Під керівництвом
кандидата мистецтвознавства, старшого викладача Олександра
Луговського, доктора мистецтвознавства, доцента, професора
кафедри дизайну Інни Яковець та старшого викладача Наталії
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Литовченко в межах навчальної дисципліни «Проектування та
макетування» студентами виготовлено об’ємні тактильні посібни-
ки — дві об’ємні конструкції: міст через дамбу та зріз шару земної
поверхні, які виготовляли упродовж п’яти місяців студенти четвер-
того курсу (Буцяк Д., Пищик О., Тертишник М., Циганкова М.,
Борисова М., Харченко О., Червонопільський С. та Прудиус Є.).

На урочистій лінійці до свята останнього дзвоника студенти
і викладачі Черкаського державного технологічного університету
передали макети для дітей з особливими освітніми потребами
Черкаської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ сту-
пенів.
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Рис. 1. Міст через дамбу, м.Черкаси 

Рис. 2. Зріз шару земної поверхні



Макети виготовлені за сприяння благодійного фонду «Разом»
меценатки Людмили Русаліної. Після завершення урочистостей учні
школи мали можливість дослідити макети. Вони вперше змогли
уявити, як виглядає черкаський міст через Дніпро та зріз шару зем-
ної поверхні з рослинним і тваринним наповненням. Створені так-
тильні посібники стануть в нагоді на заняттях з природознавства,
СПО (соціально-побутової орієнтації), географії тощо, а також для
індивідуальної роботи з реальними об’єктами.

Підсумовуючи, на підтвердження існуючих психолого-педаго-
гічних досліджень на практичного досвіду, спостерігаємо значний
вплив просторових сприймань, уявлень та уміння орієнтуватися
в просторі на розвиток пізнавальної діяльності дитини і вдоскона-
лення її інтелектуальних, сенсорних, творчих здібностей. А форму-
вання у дитини просторових уявлень підвищує результативність
і якість її діяльності (трудової, пізнавальної, продуктивно-творчої).
Особливо велике значення формування просторових уявлень набу-
ває у процесі навчання в школі.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

09:30 – 10:00 Реєстрація, вітальна кава.

10:00 – 10:30  

Відкриття Конференції 
Петро Таланчук, доктор технічних наук, професор,
дійсний член Академії педагогічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,  Президент
Університету «Україна»
Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду
ім. Фрід ріха Еберта в Україні 
Darius Shiauchiunas, ректор Шяуляйського університе-
ту, Литва
Микола Галушко, Народний депутат України, фракція
«Слуга народу»
Наталія Скрипка, виконавчий директор ВГО «Націо -
наль на асамблея людей з інвалідністю України»
Андрій Шевцов, директор Департаменту атестації кад-
рів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства
освіти і науки України, доктор педагогічних наук, про-
фесор 
Оксана Мороз, державний експерт експертної групи з
питань соціальних гарантів осіб з інвалідністю Дирек -
то рату захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства
соціальної політики 
Привітання молодят — студентського подружжя
Антона Кривошликова  та Катерини Салей

10:40 – 11:40

Українська освіта: шлях до інклюзії.
Що вдалось реалізувати? Що ще потрібно зробити?
Наскільки реально виконати поставлені цілі? Як подо-
лати стереотипи? 
Модератор: Ганна Давиденко, доктор педагогічних
наук, професор, проректор з науки та міжнародної
діяль ності Університету  «Україна»
Лариса Самсонова, керівник експертної групи
Директорату інклюзивної та позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України
Наталія Барна, професор, доктор філософських наук,
Відмінник освіти України (2004, 2007 роки), член-
кореспондент Міжнародної академії іміджелогії
Лариса Байда, начальник відділу нормативно-правово-
го та юридичного забезпечення діяльності, взаємодії з
органами державної влади, громадськими та міжнарод-
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ними організаціями у сфері соціального захисту людей
з інвалідністю Національної асамблеї осіб з інвалідніс-
тю України
Олександра Питлюк-Смеречинська, кандидат психоло-
гічних наук, доцент,  доцент кафедри психології Інсти -
туту соціальних технологій Університету «Україна»
Нагородження переможців Конкурсу наукових робіт
студентів з інвалідністю в рамках ХІХ Міжнародної
науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє
середовище: проблеми, перспективи, кращі практики»

11:40 – 12:00 Перерва. Кава-брейк

12:00 – 13:30

Інклюзія в освіті: міжнародний досвід.
Чи відрізняється інклюзія за кордоном і в Україні? Що із
закордонного досвіду може бути корисним для україн-
ської освіти і навпаки?
Модератор: Ганна Давиденко, доктор педагогічних
наук, професор, проректор з науки та міжнародної
діяльності Університету  «Україна»
Liuda Radzevičienė, професорка факультету соціально-
го благополуччя і фізичного виховання Шяуляйського
університету, Литва 
Lina Miliūnienė, викладач факультету соціального бла-
гополуччя і фізичного виховання Шяуляйського
університету, Литва
Krystyna Adaśko, Почесний професор освіти, заступ-
ник директора Інституту післядипломної освіти Вищої
школи наук педагогічних у Варшаві, Польща
Jan Bromski, заступник директора - віце-декан інститу-
ту навчальних досліджень Вищої школи наук педаго-
гічних у Варшаві, Польща 
Лола Мумінова, д.п.н., професор Ташкентського дер-
жавного педагогічного університету ім. Нізамі, заступ-
ник директора Республіканського центру соціальної
адаптації дітей, Узбекистан

13:30 – 14:00 Перерва. Обід.

14:00 – 15:30

Інклюзія: кращі соціальні ініціативи та власний досвід.
Яка соціальна активність здатна формувати інклюзив-
не середовище? Які соціальні ініціативи потрібні в
Україні сьогодні? Як залучити людей до важливих соці-
альних ініціатив? 
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Модератор: Ганна Давиденко, доктор педагогічних
наук, професор, проректор з науки та міжнародної
діяльності Університету  «Україна»
Леся Миськів, доктор юридичних наук, голова ГО
«Право на щастя»
Валерій Танцюра, Начальник Служби у справах дітей та
сім'її КМДА
Ярослава Колобова, Директор Київського центру соці-
альних служб для сім'ї, дітей та молоді
Ольга Бойко, провідний фахівець з корпоративної
соціальної відповідальності, голова Комітету з КСВ
при Європейській Бізнес Асоціації
Федір Остраков, куратор інклюзивного табору, спеціа-
ліст із супроводу незрячих людей та адаптації їх у
соціумі
Лариса Остролуцька, методист відділу методичного
забезпечення соціальної роботи, майстер соціальної
роботи
Нігора Гафарова, м.н.с., головний спеціаліст
Республіканського центру соціальної адаптації дітей,
голова Правління Ташкентського центру допомоги
дітям і підліткам з паралічами «УМР», Узбекистан
Тетяна Іваненко, директор комунального закладу
«Інклюзивно-ресурсний центр» Броварської районної
ради
Тетяна Філіпова, директор комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Броварської рай-
онної ради

15:30-17:00
Екскурсія Університетом «Україна». Центр інклюзив-
них технологій навчання, Науково-практичний меди-
ко-реабілітаційний центр



С Е К Ц І Ї

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

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3Л2, корпус 3
Керівники: Базиленко Анастасія Костянтинівна, к. психол. н., завіду-

вач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Cекретар: Гончарук І.М., студентка магістратури 

Секція 2. Психолого-педагогічні основи професійного становлення та
самореалізації молоді в інклюзивному освітньому середовищі

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3Л2, корпус 3
Керівники: Федорченко Ірина Миколаївна, к. філос. н., доцент
Секретар: Гончарук І.М., студентка магістратури   

Секція 3 Інклюзивне освітнє середовище Нової української школи
20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3Л2, корпус 3
Керівники: Пузіков Дмитро Олегович 
Секретар: Гончарук І.М., студентка магістратури   

Секція 4. Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю
21.11. 2018 р.,   10:00                                              Аудиторія 3Л3, корпус 3
Керівники: Адирхаєва Людмила Вікторівна, к.пед.н., доцент, завідувач

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Кулакова Тетяна Борисівна, к.мед.н., Заслужений лікар України  

Cекретар:  Колядич Оксана Іванівна, старший викладач  

Секція 5. Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю
21.11. 2019 р., 13:00                Аудиторія 508,  корпус 3
Керівники: Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент

Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент   
Cекретар: Ізюк Альона Валентинівна, фахівець  

Секція 6. Правові та організаційні засади формування та розвитку інклю-
зивного освітнього середовища

21.11. 2019 р.,   14:00                             Аудиторія  406, корпус 2
Керівники: Слюсар Костянтин Сергійович, к.ю.н., доцент, завідувач

кафедри конституційного права та теоретико – правових
дисциплін

Кіслов Денис Васильович, старший д. з державного управ-
ління, доцент завідувач кафедри міжнародного права, між-
народних відносин та соціально – гуманітарних дисциплін

Секретар: Кулик Анна Володимирівна, фахівець  
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Секція 7. Теоретичні та практичні засади використання інженерних тех-
нологій для розвитку інклюзивного освітнього середовища.

20.11. 2019 р.,  12:00                Аудиторія 05, корпус 3
Керівники: Калакура Марія Михайлівна, к.т.н., професор

Ратушенко Антоніна Тарасівна, к.т.н., доцент  
Секретар: Плющенко Анна Андріівна, фахівець 

Секція 8. Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання
21.11. 2019 р.,   14:00    Аудиторія  203, корпус 2
Керівники: Забара Станіслав  Сергійович, д.т.н., професор, завідувач

кафедри інформаційних технологій та програмування
Дехтярук Микола Трохимович, к.фіз-мат.н., доцент, профе-
сор кафедри інформаційних технологій та програмування  

Секретар: Кривошликов Антон Васильович, фахівець кафедри
комп’ю терної інженерії  

Секція 9. Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного середовища
21.11. 2019 р.,    10:00                                 Аудиторія  38, вул. Хорива, 1-Г
Керівники: Гук Леонід Йосипович, Заслужений працівник культури

України, доцент
Хавхун Галина Миколаївна, к.архіт., доцент  

Секретар: Безуглова Людмила Василівна, фахівець  



Секція 1
ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІС-

ТЮ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3л2, корпус 3
Керівники: Базиленко Анастасія Костянтинівна, к. психол. н., завіду-

вач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Cекретар: Гончарук І.М., студентка магістратури 
Liuda Radzevičienė, Siauliai University, Lithuania;
Lina Miliūnienė, Siauliai University, Lithuania;
Aistė Batūraitė , Siauliai University, Lithuania.
INSTRUMENT FOR STUDENTS HAVING EMOTIONAL, BEHAV-
IORAL AND LEARNING DIFFICULTIES, COGNITION AND PREVEN-
TION OF EARLY SCHOOL DROPS

Lina Miliūnienė, Siauliai University, Lithuania; 
Liuda Radzevičienė, Siauliai University, Lithuania. 
SATISFACTION AND ATTITUDE TOWARDS ONE’S DISABILITY 
IN THE CONTEXT OF PHYSICAL ACTIVITY

Daiva Malinauskiene, Siauliai University, Lithuania.
THE SIGNIFICANCE OF INTERNATIONAL PREVENTION PRO-
GRAMS «FRIENDS OF ZIPPY” AND “FRIENDS OF APPLE” FOR THE
DEVELOPMENT OF CHILDREN EMOTIONAL AND SOCIAL SKILLS

Liliia Aliekseichuk, Student of the 3 course, full-time education, Open
International University of Human Development «Ukraine», Specialty
«International Relations, Public Communications and Regional Studies»
INCLUSIVE IN NEW ZEALAND

Sandeep Kumar Gupta, PhD, professor, School of Education, Sharda University, India
SOCIAL INCLUSION IN INDIA

Serdar Vural Uygun, PhD, assistant professor, Nev ehir University, Turkey
SOCIAL DIVERSITY AND INCLUSION IN HR

Артеменко А.Б., старший викладач кафедри «соціально-реабілітаційних
технологій» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
«Університету «Україна», аспірантка кафедри «соціологія» Харківського
гуманітарного університету «Народна українська академія»
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ВІЙСЬКОВО -
СЛУЖБОВЦІВ, КОТРІ ОТРИМАЛИ ІНВАЛІДНІСТЬ В УМОВАХ
ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
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Бабчук Г.І., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії,
фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
В ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬ-
НОГО ЗАКЛАДУ

Базиленко А.К., к.психол.н. завідуюча кафедри Соціальної роботи та
педагогіки Університету «Україна»
ЛАРПІНГ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУ-
ДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Бричковська К.О., студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ

Бундак О. А., к. і. н., доцент Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗДО-
БУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Бушмакіна С.К., студентка  кафедри соціально-реабілітаційних техно-
логій спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Житомирського
економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

Виноградова В.В., студентка ІІ курсу спеціальності «Туризм»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ

Гавриш О.Ю., студент 2-го курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
УМОВИ НАВЧАННЯ У ВНЗ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ І ЇХ АДАПТАЦІЯ



Гончаренко Л., студентка 5 курсу кафедри соціальної роботи та педаго-
гіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Євдокимова В. В., к. соц. н., кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХО-
ВУЮТЬ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Гончарук І.І., студент 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ си -
тету «Україна»
ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»
У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Давиденко В.В., д. політ. наук, професор, завідувач кафедри бізнесу і
права Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: ПРО-
БЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Давиденко Г.В., д. пед. наук, професор, директор Вінницького інститу-
ту Університету  «Україна»
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ТА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Дорош В.Р., студент 2 курсу магістратури спеціальності «Інформа цій -
на, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціально-економічно-
го інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології, доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  ТА ШЛЯХИ ЇХ
ПОДОЛАННЯ

Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Заіка В.М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО
РОЗЛАДУ УЧАСНИКІВ ООС
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Заіка В.М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» 
Зубань О.О., студентка 4 курсу напряму підготовки «Соціальна робота»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Закусило О.Ю., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та
соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Приймачук О.В., викладач кафедри інформаційної діяльності та туриз-
му Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ІНКЛЮЗІЯ: ВПРОВАДЖЕННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Заскалько О.М., студентка Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди
ЕМОЦІЙНА РЕГУЛЯЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЛЕГКИМИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Залуцький І.І., магістр Київського університету імені Бориса Грінченка
Денисюк О.М., к. п. н., доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХО-
ВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Іванюшина Н.М., студентка 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУ-
ДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Кандюк-Лебідь С.В., директор,  старший викладач циклової комісії із
права та соціально-інформаційних технологій Миколаївського колед-
жу вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕН-
ТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ



Каркач А.В., старший викладач кафедри соціальної роботи Полтав сь -
кого інституту економіки і права Університету «Україна»
ІНТЕГРАЦІЯ ЛІТНІХ УКРАЇНЦІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ОСВІТНІЙ
ПРОСТІР УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ

Ковтун О.С., к.соціол.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна»
Лахманюк А.М., магістрант кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З КОМБАТАНТАМИ ЯК ФАКТОР ПОПЕРЕД-
ЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСКЛЮЗІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

Коваленко В.С., студентка групи ЗМН-18-1м Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Семененко О.В., доцент кафедри менеджменту Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Козловська Т.М., студентка 4 курсу спеціальності: «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа» Вінницького інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд.культурології, доцент кафедри соціальних тех-
нологій
ПРАВО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА СОЦІАЛЬНУ ІНКЛЮЗИВ-
НУ ОСВІТУ

Кондратюк С.М., к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології та
соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧНІВ З ОCОБЛИВИМИ ОCВІТ-
НІМИ ПОТРЕБАМИ

Кондукоцова Н.В., старший викладач кафедри менеджменту Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»
Шемшур В.М., магістр кафедри менеджменту Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
МЕТОДИ ТА ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІЙНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Корецький В.Ю., студент групи ІС-18-1м, спеціальності
«Інформаційна, архівна та бібліотечна справа» Луцького інституту роз-
витку людини Університету «Україна»
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Бундак О.А., к. і. н., доцент, Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
КНИГИ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ НА ВОЛИНІ

Колесников О.С., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Соціа ль -
на робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університет «Україна»
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ, ЯКА ВИХОВУЄ
ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Компанець А.І., студентка групи ЗОО-18-2м Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Кучмєєв О.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри фінансів
та обліку Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна» 
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Коротєєва А.В., к.е.н., доцент, професор кафедри туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій Університету «Україна»
Льовочкіна А.М., д.психол.н., доцент, професор кафедри соціальної
роботи КНУ імені Тараса Шевченка
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кравченко О.О., д.пед.н., доцент, професор кафедри соціальної педа-
гогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини
Чупіна К.О., аспірант Уманського державного педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕ-
БАМИ  ДО НАВЧАННЯ В ЗВО

Кравченко О.В., к.ф.н., доцент кафедри права та соціально-економічних від-
носин Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кравчук Л.С. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту, заступник
директора з наукової роботи Хмельницького інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ВЧИТЕЛІВ ДО
РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ:
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД



Крупа В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту
СТВОРЕННЯ  НАЛЕЖНИХ УМОВ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ІНК-
ЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Кузьменко В.Й., к.пед.н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна» ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА СПІВЧУТЛИВЕ СТАВ-
ЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО ПРОБЛЕМИ ІНВАЛІДНОСТІ

Кулик Л.П., к.т.н, доцент, доцент кафедри менеджменту та туризму
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ
АНАЛІЗУ В ПРИКЛАДНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Курінна Н.О., студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Лагода С.П., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього сту-
пеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ

Лялюк Г.М., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
психології діяльності в особливих умовах Львівського державного уні-
верситету внутрішніх справ
Лялюк А.В., магістр, психолог-дельфінотерапевт, факультет психоло-
гії, педагогіки та соціальної роботи Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка
ВПЛИВ ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЇ НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
ДІТЕЙ-СИРІТ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Лациба М.Ю., студентка 2 курсу магістратури, спеціальності
«Соціальна робота» Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
Литовченко О.В., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБ-
ЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЧЛЕНИ ЯКИХ
МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ СЛУХУ
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Левицька Л. В., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології та соці-
альної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІЗ ОCОБЛИ-
ВИМИ ОCВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Лісовський П.М., д.філол.н., професор кафедри міжнародного права,
міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: КВАНТОВА БЕЗПЕКА

Лістовський В.В., студент Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Ліхачова О. В., вихователь Комунального закладу «Харківська спеці-
альна школа ім. В.Г. Короленка» Харківської обласної ради
ІНКЛЮЗИВНІ ІГРИ ЯК ШЛЯХ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ

Лукіянська Х.В., студентка 3 курсу спеціальності «Право»
Тернопільського коледжу університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету
«Україна»
РІЗНІ МОЖЛИВОСТІ, АЛЕ РІВНІ ПРАВА

Лучко Ю.І., к.пед.н., завідувач кафедри правових та інформаційних
технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМО-
ВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Лялюк Г.М., к. психол. наук, доцент, доцент кафедри психології діяль-
ності в особливих умовах Львівського державного університету внут-
рішніх справ
Лялюк А.В., магістрантка факультету психології, педагогіки та соціаль-
ної роботи Дрогобицького державного педагогічного університету,
психолог-дельфінотерапевт
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ



Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
тех но логій Вінницького соціально-економічного інституту Універ -
ситету «Україна»
КУЛЬТУРОРЛГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСВІТЯН

Макаров Д.С., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього
ступеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ДИТИНИ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Малиш А.А., студентка 1 курсу спеціальності «Право» Тернопільського
коледжу університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету «Україна»
ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В НАВ ЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Матвійчук В.В., студент 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» Жи то -
мир сь кого економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ВІД ІНТЕГРО-
ВАНОЇ 

Матвійчук В.М., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії, фізичної культури і спорту
ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМАНДИ В КОН-
ТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Мельник І.Ф., студентка 1 курсу магістратури, спеціальності «Соціаль -
на робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
АДАПТАЦІЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО СІМЕЙ-
НОГО ЖИТТЯ

Мирян А.М., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здо-
ров’я людини Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку
людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний універ-
ситет розвитку людини «Україна» 
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ОСНОВНА ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА

Мороз Л.С., студентка 4 курсу, спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
СТАНОВЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
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Мулярчук Г.О., cт. викладач Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

Наумович О.В., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо та»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ си те ту «Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Небесійчук С.М., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Кириленко В.Г., к. психол.н., доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧИННИК
УСПІШНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ДІТЕЙ З ООП

Новікова О.А., практичний психолог НВК № 9 м. Хмельницький, ст.
викладач кафедри психології та соціальної роботи Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ
САМОРОЗВИТКУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ

Остапчук Н.С., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ВИХОВУ-
ЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Паламарчук Г.П., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
ВПЛИВ РЕЛІГІЇ НА РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Пазущан А.В., старший викладач кафедри управління та адмініструван-
ня Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ПОБУДОВУ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ
З ІНВАЛІДНIСТЮ В УКРАЇНІ

Петінов Я.М., психолог «Чотири лапи «Україна»»
НАВЧАННЯ З СОБАКОЮ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ



Присяжнюк О.М., кандидат філологічних наук, доцент Київського
національного університету будівництва і архітектури
СТАНОВЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ІННОВА-
ЦІЯ У ВИКЛАДАННІ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН

Присяжнюк О.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри укра-
їнської і іноземної філології та перекладу Інституту філології та масо-
вих комунікацій Університету «Україна»
ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗА -
КЛА ДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ МОВ-
НИХ ДИСЦИПЛІН)

Рихліцький Ю.В., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ З ОСОБАМИ З ОСОБ-
ЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Савицька А.Ю., аспірант кафедри педагогіки ЖДУ ім. І. Франка,
заступник директора з навчально-виховної роботи Житомирського
економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНЕ ВКЛЮЧЕННЯ МОЛОДИХ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Савчук Олег Ігорович, старший викладач кафедри фізичної терапії,
ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сафарова С.Е., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «України»
ПИТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ-СИРОТА-
МИ, ДІТЬМИ ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ, ДІТЬ-
МИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Салик А.Р., студентка 3 курсу спеціальності «Право» Тернопільського
коледжу Університету «Україна» 
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна»
ВАЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ

432



433

Свіщ Т.А., студентка 4 курсу, спеціальності «Переклад» Інституту філо-
логії та масових комунікацій Університету «Україна»
БАР’ЄРИ ТА СТЕРЕОТИПИ НА ШЛЯХУ ІНКЛЮЗИВНОГО СУ -
СПІЛЬСТВА

Семенюк М.О., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього
ступеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЇХ ЕКСКЛЮЗІЇ

Семененко О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ІНВАЛІДНОСТІ
В УКРАЇНІ 

Сидоренко Л.А., студентка 5 курсу кафедри соціальної роботи та педа-
гогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Євдокимова В. В., к. соц. н. Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИ-
ЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Симон О.В., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього сту-
пеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІД-
НОСТІ В УКРАЇНІ

Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу Університету «Україна»
ЗРОЗУМІТИ, ПІДТРИМАТИ, ЗАЦІКАВИТИ

Скрипник Н.І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри україн-
ської філології КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ІНКЛЮЗІЯ МОЛОДІ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК СТРУКТУРНИЙ
ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

Супрун Л.В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор теорії та мето-
дики практичної психології та соціальних комунікацій Південно україн сь -
кого національного педагогічного університету імені К. Ушинського
ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО МЕДІАЛАНДШАФТУ
УКРАЇНИ



Супрун В.М., к. філол. н., доцент кафедри журналістики Донецького
національного університету імені Василя Стуса
ІНКЛЮЗИВНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇН-
СЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Таланчук І.В., аспірантка, старша викладачка кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна», студентка магістрату-
ри міжнародної освітньої програми подвійного диплому «Соціальна робота»
Іванова І.Б., к. пед. н., доцент Кафедри соціальної роботи та педагогі-
ки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ У ПРОЦЕСІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА
ЛИТВІ

Терещенко Л.А., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Довгань Н.А., викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З НАРКОЗАЛЕЖНИМИ (В КОНТЕКСТІ
ЗАПОБІГАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ)

Толмачова І.Ф., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних
технологій Університету «Україна»
Іванова І.Б., к. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи та педагогі-
ки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

Тимкова В.А., к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української та
іноземних мов, Вінницький національний аграрний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ У ЗВО

Уткіна Ю.С., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Базиленко А.К., к.психол.н. завідуюча кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБО-
ТИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У СІМ’ЯХ, ДЕ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
ЛИТВА ТА УКРАЇНА
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Утепбергенова А.В., студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робо-
та» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Хрипта Є.І., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього сту-
пеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна» 
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Червінський В.А., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПІДЛІТКІВ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ

Черкас Віра Володимирівна, доцент кафедри управління та адміністру-
вання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНИ

Чуйко О.В., д.психол.н., професор, завідувач  кафедри соціальної реа-
білітації та соціальної педагогіки КНУ імені Тараса Шевченка
ЗМІНА ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ

Щербіцька Аліна Олександрівна, студентка 2 курсу магістратури спеці-
альності «Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарно-
го інституту Університету «Україна»
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї, ДЕ Є ДИТИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ

Якимчук М.В., д.т.н., доц. кафедри технічної механіки та пакувальної
техніки, Національного університету харчових технологій
Петренко Т.В., старший викладач кафедри автомобільного транспорту
та соціальної безпеки Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛА-
ДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Яневич С.А., студент 2 курсу магістратури спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ ДО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ



Ярмолицька С.В., студентка 1 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
ПРОФІЛАКТИКА НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТ-
КІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Секція 2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТА-

НОВЛЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3л2, корпус 3
Керівники: Федорченко Ірина Миколаївна, к.філос.н., доцент 
Секретар: Гончарук І.М., студентка магістратури   

Бацман О.С, доцент кафедри соціальної роботи Полтавського інститу-
ту економіки і права Університету «Україна»
Мякушко Н.С., директор, к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ В УЯВЛЕННЯХ МАЙБУТНІХ СОЦІ-
АЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРО ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ З ФІЗИЧ-
НИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ`Я

Бацман О.С, доцент кафедри соціальної роботи Полтавського інститу-
ту економіки і права Університету «Україна»
Мустафаєв Х. М.-О., магістрант спеціальності «Соціальна робота»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСІБ З ВАДАМИ
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Білявська Д.І., студентка магістратури кафедри фізичної терапії, ерго-
номіки, спеціальної освіти та психології Миколаївського міжрегіо-
нального інституту Університету «Україна»
Мірошкіна Н.В., к. ф.н., доцент кафедри права та соціальних техноло-
гій Миколаївського міжрегіонального інституту Університету
«Україна»
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ В СИСТЕМУ ПОПЕРЕД-
ЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ

Бойко Г.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабіліта-
ції та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
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Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації
та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ
НАВАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Бучко В.С., студент групи ПР-16-1 Університету «Україна»
ВПЛИВ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЯКІСТЬ НАВЧАН-
НЯ СТУДЕНТІВ

Власов Г.В., доцент кафедри психології Інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
НАУКОВІ ПОГЛЯДИ Л.С. ВИГОТСЬКОГО Й ІНКЛЮЗИВНА ПРАК-
ТИКА В ОСВІТІ

Войціх І.В., к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
МОДУЛЬНЕ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ДИНАМІЧНЕ НАВЧАЛЬ-
НЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХ-
НОЛОГІЯМИ

Гаєв А.Ю., магістрант першого року навчання, старший викладач
кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ
РІШЕНЬ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

Гейне Т.П., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНЕМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Геделевич Є.В., старший викладач кафедри правових та інформаційних
технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ



Груздюк Т.В., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ? ДЕ ОДИН ІЗ ПОДРУЖЖЯ МАЄ ІНВАЛІД-
НІСТЬ

Дейнеко С.Р., студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота»
кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних техно-
логій Університету «Україна»
Базиленко А.К., к.психол.н. завідуюча кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ПІДЛІТКІВ,
У ТОМУ ЧИСЛІ І З ІНВАЛІДНІСТЮ

Добровіцька О.О., старший викладач кафедри правових та інформацій-
них технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Дяченко Ю.В., студентка 3 курсу, спеціальності «Психологія»
Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
ПИТАННЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО
СЕРЕДОВИЩА

Жарков О.В., студент магістратури кафедри психології Інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДО-
ВИЩІ

Завірюха В.В., канд.психол.наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та
психології, старший викладач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Зубрицька С.М., студентка 3 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
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Заіка В.М., к.психол.н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Шкаруба І.П., студентка 4 курсу напряму підготовки «Соціальна робо-
та» Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСІЇ В УМОВАХ
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гаврилюк Р.Є., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Брускова Д.-М. Я., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та
нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛО-
ГІЧНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВ

Іванюк І.Я., старший викладач Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ

Іванченко В.В., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ПСИХОЛОГІЧНА «СИСТЕМА МИСТЕЦТВА ВИХОВАННЯ» У
АЦТЕКІВ І ІНКІВ В СЕРЕДНЬОВІЧНУ ДОБУ ЩОДО ВИРІШЕННІ
ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ЗОРІЄНТОВАНОСТІ ПІД-
РОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Келемен А.В., директор Карпатського інституту підприємництва
Університету «Україна», здобувач кафедри соціальної роботи та соці-
альної педагогіки Хмельницького національного університету
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ОДНИН ІЗ ЧИННИ-
КІВ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУ-
РИ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Кононенко Т.В., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ЗВ’ЯЗОК КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ТА ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗ-
НАЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ



Крепель Н.А., магістрант спеціальності «Соціальна робота» Житомирського
економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
Тимошенко І.С., директор Васильківського коледжу Університету
«Україна»
АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗ-
НАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ
ПСИХОЛОГІЇ

Курбатова А.О., старший викладач кафедри психології Інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ЗВО

Лоза Г.І., канд. наук із соціальних комунікацій, начальник навчально-
виробничого відділу Видавництва «Політехніка» Національного тех-
нічного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «РЕДАГУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ» В ІНКЛЮЗИВНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ляшенко В.В., доцент кафедри підприємництва, управління та адмі-
ністрування
Миколаївського міжрегіонального інституту Університету «Україна»
Лебідь С.В., студент 4 курсу спеціальності «Маркетинг» Миколаївсь -
кого міжрегіонального інституту Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВИБІР ФАХОВО-
ГО НАПРЯМУ НАВЧАННЯ

Мазур В.М., доктор філософії в галузі психології, доцент, доцент
кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З
ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ

Мельник В.А., магістр спеціальності «Спеціальна освіта» Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТЬ «ВЕРБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК» ТА
«НЕВЕРБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК»

Панайотова Т.М., магістр спеціальності «Спеціальна освіта»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ МОЛОД-
ШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ
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Проскуренко Д.П., студентка 4 курсу ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АКТУАЛЬНИХ ЗДІБ-
НОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сібова А.А., студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ
З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Старєва А.М., к.пед.н, доц., директор Миколаївського міжрегіональ-
ного інституту розвитку людини Університету «Україна»
ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ В ІНК-
ЛЮЗИВНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Тарасенко В.П., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економі-
ки та менеджменту Університету «Україна»
Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ: ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ 

Цимбал С.М., к. філос. н., доцент кафедри менеджменту та інноваційних
технологій соціокультурної діяльності НПУ імені. М. П. Драгоманова
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГЕТЕРОГЕННО-
МУ КОЛЕКТИВІ

Чиханцова О.А., к.псих.н., доцент, доцент кафедри психології
Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Шаравара Р.І., перший заступник директора з науково-педагогічної
роботи, к.е.н., доцент, професор кафедри управління та адмініструван-
ня Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОСОБА З ВАДАМИ СЛУХУ: ДОСТУПНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ



Секція 3. ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
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Секретар: Гончарук І.М., студентка магістратури   

Бондарчук А.С., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ

Бородіна О.С., к.п.н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ПРОБЛЕМА «СТИХІЙНОЇ ІНКЛЮЗІЇ» НА ШЛЯХУ ДО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ІНКЛЮЗИВНО-ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Гончарук І.М., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Іванова І.Б., к. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи та педагогі-
ки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЩОДО
СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З
НЕДУГОМ: НА ПРИКЛАДІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Галушко М.І., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної
освіти комунального закладу «Черкаського обласного інституту після-
дипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
ДИТИНА З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇН-
СЬКОЇ ШКОЛИ: УМОВИ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ

Дивинська Ю.А., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕ-
СІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСЮ
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Литовченко О.В., к. пед.н., с.н.с., доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАКЛАДІ ПОЗА-
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

Лисенко Б.А., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Лівандовська Л.П., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціально-економічного
інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД  ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИ-
МИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТІ

Лунгу Н.О., магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта»
Миколаївського міжрегіонального інституту Університету «Україна»
Старєва А.М., к.пед.н, доц., директор Миколаївського міжрегіональ-
ного інституту розвитку людини Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОС-
ТІ В КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З  УЧНЯМИ ПОЧАТ-
КОВОЇ ШКОЛИ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Луговський О.Ф., к. мист., ст. викладач кафедри дизайну Черкаського
державного технологічного університету
Литовченко Н.М., ст. викладач кафедри дизайну Черкаського держав-
ного технологічного університету
ТАКТИЛЬНІ ОБ’ЄМНІ МАКЕТИ ЯК ЗАСІБ КОМПЕНСАЦІЇ ЗОРО-
ВОГО ДЕФЕКТУ

Костюк К.О., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ



Крайник К.В., старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Шахова В.В., старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Красножон В.М., студентка 1 курсу магістратури спеціальності
«Спеціальна освіта» кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Пузіков Д.О., к.пед.н, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Мартинюк С.О., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Мороз Л.В., к.пед.н., доцент, доцент кафедри логопедії Сумського дер-
жавного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРА-
ЇНСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Павлова К.С., магістрантка спеціальності «Психологія» Миколаївськог
о міжрегіонального інституту Університету «Україна»
Старєва А.М., к.пед.н, доц., директор Миколаївського міжрегіональ-
ного інституту розвитку людини Університету «Україна»
ЯВИЩЕ БУЛІНГУ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ОСОБЛИ-
ВОСТІ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Паламарчук І.І., старший викладач кафедри менеджменту та туризму
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ

Палко В.О., студент 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» Вінницького соціально-економічного інституту
Університету «Україна»
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Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ГРОМАДСЬКО-АКТИВНІ ШКОЛИ ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ

Покотило С.В., студент 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМАТИКА НАВЧАННЯ  ЛЮДЕЙ З СОБЛИВИМИ ПОТРЕ-
БАМИ В УКРАЇНІ

Пузіков Д.О., к. пед. н., доцент, докторант Інституту педагогіки НАПН
України, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту
соціальних технологій Університету «Україна»
РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Пупишева В.Я., директор Кіровоградського інституту розвитку людини
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ЧЕРЕЗ ІНКЛЮЗІЮ
У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сергійчук О.М., к.і.н., доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і
педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Багно Ю.М., к.п.н., доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і
педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТ-
КОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ

Скрипнікова М.А., старший викладач кафедри психології
Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
ІНКЛЮЗІЯ ЯК ЧАСТИНА РОЗВИТКУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ

Степанець Т.І., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» Кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»



Кириленко В. Г., к.психол.н., доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ЛИТВИ

Танцюра А.В., аспірант спеціальності «Економіка» Університету
«Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Університету
«Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Хмарук Д.Ф., магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта»
Миколаївського міжрегіонального інституту Університету «Україна»
Старєва А.М., к.пед.н, доц., директор Миколаївського міжрегіональ-
ного інституту розвитку людини Університету «Україна»
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ ІСТОРІЇ ЩОДО РОЗВИТ-
КУ  КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ  ІЗ ПОРУШЕН-
НЯМ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Хоречко В.В., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Сахно Т.В., д.хім.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З БРОН-
ХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ

Чопік О.В., к.п.н., доцент кафедри корекційної педагогіки та інклю-
зивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка
ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Чернуха Н.М., д.пед.н., професор кафедри соціальної реабілітації та
соціальної педагогіки Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Васильєва-Халатникова М.О., к.пед.н., асистент кафедри соціальної
реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО
СЕРЕДОВИЩА
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Шуклин О.В., викладач психології Васильківського коледжу
Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ
З ДЦП В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

Шевченко О.А., к.пед.н., заступник директора з науково-педагогічної
роботи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету Україна»
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА З ІНКЛЮЗІІ В УМОВАХ
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Яковець І.О., доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри
дизайну
Черкаського державного технологічного університету
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ НА ЧЕРКАЩИНІ: РОЗРОБКА СТУ-
ДЕНТАМИ-ДИЗАЙНЕРАМИ ОБ’ЄМНИХ ТАКТИЛЬНИХ ПОСІБ-
НИКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

Секція 4. МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА ТА СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

21.11. 2018 р.,   10:00                                               Аудиторія 3Л3, корпус 3
Керівники: Адирхаєва Людмила Вікторівна, к.пед.н., доцент, завідувач
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Кулакова Тетяна Борисівна, к.мед.н., Заслужений лікар України
Cекретар:  Колядич Оксана Іванівна, старший викладач  

Євмінов В.В., президент вертебрально-оздоровчого центра Євмінова
ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
ЛЮДИНИ

Чернов І.С., президент CRB- klinic – клініка ортопедії та реабілітації
людини
ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ОПОРНО-РУХОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дасюкевич О.Й., кандидат біологічних наук, старший науковий спів-
робітник
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В ОНКОЛОГІЇ



Адамчук А.В., студентка 1 курсу магістратури  спеціальності «Екологія»
Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗДОРОВ’Я. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ
В УКРАЇНІ

Александрова Т.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ВІКОМ 25–30 РОКІВ

Александрова Т.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ  СЕРЦЕ-
ВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Андрійченко В.С., студентка 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є.В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ
ФАКТОР В СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ

Баш О.Б., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С. В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
і фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОСТАВУ ДІТЕЙ 10-15 РОКІВ

Баш О.Б., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С. В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
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і фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» 
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ
ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ 10–15 РОКІВ

Баланюк О.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ВНАСЛІДОК ДЦП

Баланюк О.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЕРГОТЕРАПІЯ РУК ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮВ НАСЛІДОК
ДЦП

Батюк О.М., студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Екологія»
Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій
Університету «Україна»
ВПЛИВ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА
ІНВАЛІДНІСТЬ 

Бець А. О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТАНІВ УШКОДЖЕНИХ
ПАЛЬЦІВ РУК ЗАСОБАМИ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ

Бєльський І.О., студент 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ У ХВОРИХ НА
ГОСТРЕ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ



Бодак Ю.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко  В.О., к. мед. наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Бодак Ю.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко  В.О., к. мед. наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛIКУВАЛЬНА ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОР-
НО-РУХОВОГО АПАРАТУ  ЖIНОК 

Болошенко А.О., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич  О.М., к. пед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ
ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Болошенко А.О., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич  О. М., к. пед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Боршовська  М.Я., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 СТУПЕНЯ
ВАЖКОСТІ У ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ
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Боршовська  М.Я., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Блідун М.І., асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Волинець О.А., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Брускова Д.-М. Я., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та
нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІ-
ТА В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Бутенко С. О., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА
У ЮНАКІВ

Бутенко С.О., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
МЕХАНІЗМ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ
ПРИ АМПУТАЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

Вєлікова  Г.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»



Адирхаєва Л.В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛФК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ТЕРАПІЇ ЛЮДИНИ ПРИ НЕВРОЗАХ

Вєлікова  Г.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЛЮДИНИ ПРИ РОЗЛАДАХ НЕРВО-
ВОЇ СИСТЕМИ

Вишар Є. В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
Клеценко Л. В. к.пед.н., старший викладач кафедри фізичної терапії та
ерготерапії Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка
ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ  ЗДОРОВ’Я СТУ-
ДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Віслоцька В.В., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБАЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО

Вітвицька  Т.І., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ АЛІМЕНТАРНОМУ ОЖИРІННІ ЖІНОК

Вітвицька  Т.І., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ АЛІМЕНТАРНОМУ ОЖИРІН-
НІ ЛЮДИНИ
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Волинець Д.В., студент 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універси тету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДЦП

Гайдай В.М., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освітньо-
го ступеня «бакалавр» Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЛІКУВАЛЬНА ГІМНАСТИ-
КА ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ 

Ганжа  О. М., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор  Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНОМУ
УРАЖЕННЯІ ХРЕБТА  У ЖІНОК  ВІКОМ 40-45 років

Ганжа  О.М., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор  Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЖІНОК З  УРАЖЕН-
НЯМ ХРЕБТА

Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ НА СЕКЦІЙНИХ
ЗАНЯТТЯХ З БОРОТЬБИ ДЗЮДО В ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЧАС

Гета А. В., студентка I курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А.В.., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного вихо-
вання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОЗДОРОВЧИЙ ФІТНЕС ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЗДО-
РОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ

Гичко Н.М., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освітнього
ступеня «бакалавр» Житомирського економіко-гуманітарного інститу-
ту Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ
ПАРАЛІЧІ 



Голейна Л. Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня С. В., к.н.ф.в.с, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання  Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ СОМАТИЧНИХ
РОЗЛАДАХ ЛЮДИНИ

Голейна Л. Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня С. В., к.н.ф.в.с, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЮДИНИ НА БРОН-
ХІАЛЬНУ АСТМУ

Гончарова  Д. В., студентка 4 курсу  спеціальності  «Фізична терапія, ерго-
терапія» Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г.М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання Полтавський інститут
економіки і права Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Грабар Ю.І., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освітньо-
го ступеня «бакалавр»  Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СКОЛІОЗУ 

Грицук Е.С., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії  та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Ардихаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та  фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ВПЛИВ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ ЙОГИ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Гусаревич О.В., к.н.з фіз.вих. та спорту, доцент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій Житомирського економіко-гуманітарного
інституту «Університету «Україна»
АКВААЕРОБІКА ЯК МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Дзензелюк Д.О., доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
Костюченко Є.Я., студент 2 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
Канділов І.Ю., Житомирський національний агроекологічний універ-
ситет
ВПЛИВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НА ФІЗИЧНУ АКТИВ-
НІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Дожук  Р.Р., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ  ХВОРИХ НА  ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ

Дожук  Р.Р., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРА-
ПІЇ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ

Донець В. М., студент 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ
ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Дідур М.С., магістрант 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія»Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Гордійчук В.І., к. н. з фіз.вих-ня та спорту, Луцького інституту розвит-
ку людини Університету «Україна»
ХАРАКТЕРИСТИКА УШКОДЖЕНЬ ВНАСЛІДОК МОЗКОВОГО
ІНСУЛЬТУ



Драгальчук Н.В., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освіт-
нього ступеня «бакалавр» Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
СУЧАСНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЛІКУ-
ВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ ПЛОСКОСТОПОСТІ 

Дубровіна  Ю.С., Лихогод  Р.В., магістранти спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н. ф.в.с., доцент  кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
НАПРЯМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Жураховський С. М., студент магістратури спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА  ТЕРАПІЯ ЛЮДИНИ ПРИ ПНЕВМОНІЇ

Жураківський В.П.,студент 2 курсу спеціальності «Право»
Тернопільського коледжу університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету
«Україна»
СПОРТ І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ

Завадська І.В., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освіт-
нього ступеня «бакалавр» Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ДИТЯЧОГО
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧА

Захарова О.А., студентка магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій, Університет «Україна»
Любенко В.О., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ
ТЕРАПІЇ
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Зембицька Г.В., студентка 1 курсу магістратури спеціальності
«Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних техно-
логій Університету «Україна»
ІНВАЛІДНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЯ

Зосимчук Л. С., бакалавр спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко  В. О., к. мед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ
ХРЕБТА ЛЮДИНИ

Іванов В. Г., студент 4 курсу спеціальності  «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЇ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ

Іванова А. А., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ЗАГАРТУВАННЯ В ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ РОБОТІ З
МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

Іванець К.М., студентка 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Іванець К.М., студентка 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ

Івасик Р. С., студент 4 курсу спеціальності  «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»



Бойко Г.М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізичного
виховання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ЗАСОБИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З АМПУ-
ТАЦІЯМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Іванюк Д.В., студентка 3 курсу,  Спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Кирилюк В.В., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО
ВІКУ

Карчевська В.Є., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СКОЛІОЗОМ

Кирилюк В.В., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального забез-
печення Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІ-
ЧЕМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ

Кирилюк В.В., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
Резнік О.І., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ
Клевака Л. П., к. п. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ ІПОТЕРАПІЇ  В РЕАБІЛІТАЦІЇ  ДІТЕЙ З
АУТИЗМОМ

Клеценко Л.В., к. п. н.старший викладач Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙ-
БУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИКО-
БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
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Ковальчук А.А., студент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету Україна»
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ДЦП

Колишкін О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціаль-
ної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного універ-
ситету імені А.С. Макаренка
Колишкіна А.П., кандидат педагогічних наук, заступник директора
навчально-наукового інституту педагогіки і психології з навчальної робо-
ти, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Ма каренка
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ РУХОВОЇ СФЕРИ
ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Колядич О.І., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я
У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Копчак Ю. С., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЛЮДИНИ З ТРАВМАМИ СПИННОГО МОЗКУ

Копчак Ю. С., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПРОБЛЕМА ІНВАЛІДНОСТІ В РЕЗУЛЬТАТІ УРАЖЕННЯ ФУНК -
ЦІЙ СПИННОГО МОЗКУ

Корнійко О.Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПОТЕНЦІАЛ  ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (ЛФК) 
ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРИТІ



Корнійко О. Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної тера-
пії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ПРАВИЛЬНОЇ
ФОРМИ ХРЕБТА ПРИ СКОЛІОЗІ

Корой  І.А., Корой С.В., магістранти спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ЗОРУ

Корой  І.А., Корой С.В., магістранти спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Король  С. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1 СТУПЕНЯ
ВАЖКОСТІ

Король  С.  В.,магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛФК ПРИ ІНСУЛІНОНЕЗАЛЕЖНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
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Косяченко Л.Г., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ  ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ

Косяченко Л.Г., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ЕРГОТЕРАПІЇ ТА АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Криворучко Т.В., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабіліта-
ція» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА
ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

Криштоп А.О., студент 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ
Криштоп А.О., студент 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Курінна К.Г., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ

Кулик Н. В., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»



Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізичного
виховання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
РОЛЬ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Курило А. О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУ-
АЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Курилова О.І. студентка бакалаврату спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія»  Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко В.О., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНА КІНЕЗОТЕРАПІЯ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ПОРУ-
ШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Кучеренко О.О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
EРГОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ПОСТАВИ 

Кучеренко О.О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ  ЄРГОТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУШЕННІ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кушнерчук Л.С., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к. пед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фі -
зичного виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ
АУТИЗМІ ДІТЕЙ ТРЬОХ-ДЕВ’ЯТИ РОКІВ
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Куцюк Т. В., аспірант Національної медичної академії післядипломної
освіти ім. П. Л. Шупика
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З СУДИННИМИ ОКЛЮЗІЯМИ,
ЗУМОВЛЕНИМИ ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРМАЛЬНИХ ФІЛЕРІВ

Лис У.Ю., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
РОЛЬ СИСТЕМИ ПІЛАТЕСУ ПРИ ГРИЖАХ МІЖХРЕБЦЕВИХ
ДИСКІВ

Левицька О.В., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРИ ЦУК-
РОВОМУ ДІАБЕТІ  ІІ ТИПУ

Литвиненко В.В., вчитель-методист, керівник творчого об’єднання
медиків-мікробіологів  «Первоцвіт» центру позашкільної роботи
Святошинськогго району
РУХ  І  ЗДОРОВ’Я

Литвиненко Я. А., студент 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є.В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВНЗ

Лихогод  Р. В., Дубровіна  Ю.С., магістранти спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
Адирхаєв С.Г., д.пед.н., доцент, професор  кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПОКРАЩЕННЯ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІТЕЙ З НАСЛІДКАМИ  ДЦП

Лінде Н. В., студентка 4 курсу спеціальності  «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»



Волошко Л. Б., к.пед.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного
виховання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ДЛЯ ОСІБ
ПОХИЛОГО ВІКУ, ЗАЙНЯТИХ У СФЕРІ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ

Лозова В. О., викладач кафедри психології Новокаховського гумані-
тарного інституту Університету «Україна»
Малахова В. П., викладач кафедри психології Новокаховського гума-
нітарного інституту Університету «Україна»
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧА РОЛЬ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У СЛАБКОЧУЮЧИХ ШКОЛЯРІВ

Мардело  В. О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ  В ЗАЛЕЖНОС-
ТІ ВІД СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ

Мальченко Р. В., студент 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Волошко Л. Б., к.пед.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЇ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ

Маньківська Я. А., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ ОСІБ ПОХИЛО-
ГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мартиненко І.В., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г.М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізичного
виховання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ЗІ СКОЛІОЗОМ ЗАСОБАМИ
ЛІКУВАЛЬНОГО ПЛАВАННЯ
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Марциновська З.В., студентка магістратури спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія», кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н. , доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ МЕТОД КВАНТОВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ
ПОРУШЕННЯХ ЗОРУ

Мацегоріна Н.В., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Мельник О. О.,  студент Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна» 
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Михальська А.В., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабіліта-
ція» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ
ПЛОСКОСТОПОСТІ

Мідько  А.К., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
КІНЕЗОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ ЛЮДИНИ

Міончинська Т.Г., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія», кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної тера-
пії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЛФК



Мовчан В.О., кандидат біологічних наук, декан Факультету біомедич-
них технологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ РЕКРЕАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА БАЗІ ПЕРМА-
КУЛЬТУРНОЇ САДИБИ

Мосаєв Ю.В., к.с.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи, КЗВО
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради 
Чорна Т.Г., директор Центру комплексної реабілітації для осіб з інва-
лідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області
Чугунов В.О., студент 3-го курсу факультету Соціології та Права,
Національний технічний університет України «Київський політехніч-
ний інститут ім. Ігоря Сікорського»
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ НА ЗАСАДАХ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗ-
ВИТКУ

Моховікова М.А., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ ВІКОМ 4–6 РОКІВ

Моховікова М.А., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко В.О., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ ДИТЯЧОГО АУТИЗМУ

Меметова О.О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОКОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ
ДЦП ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Мірошниченко Б. В., студент 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
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Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З
ЧАСТИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЗАСОБА-
МИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Новікова І.І., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПЇЇ ОСІБ ІЗ ХРЕБЕТНО-СПИН-
НО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

Осіпова О.А., студентка кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ 

Павленко  О.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ
ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ СТОП

Петренко А.С., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В.,  к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК ВІКОМ 55-60 РОКІВ ІЗ СЕРЦЕ-
ВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Погиба Я.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед наук, доцент, професор Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ ПОШКОДЖЕННІ
КИСТІ У ЮНАКІВ 17–23 РОКІВ



Погиба Я.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ
ПОШКОДЖЕННІ КИСТІ У ЮНАКІВ ВІКОМ 17–23 РОКІВ

Полякова  Т.Д., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ  ЛЮДИНИ  ВІКОМ 35 РОКІВ ПІСЛЯ
ПОШКОДЖЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ
КОЛІННОГО СУГЛОБУ 

Поп Ю.Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор Інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна»
МЕХАНОТЕРАПІЯ  ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ФІЗИЧНОЇ ТЕРА-
ПІЇ/РЕАБІЛІТАЦІЇ

Поп Ю.Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор Інституту соціальних техно-
логій Університету «Україна»
МЕХАНОТЕРАПІЯ  У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Попелюх С.А., студент 3 курсу спеціальності  «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є.В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Просвірова О.О., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія» », кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
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Любенко В.О., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій, Університет «Україна»
НЕОБХІДНІСТЬ ОФК У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ

Прохорова Т.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФIЗИЧНО  ТЕРАПIЇ  ПРИ НOРМАЛIЗАЦI  МАСИ
ТIЛА У ЖIНОК 

Прохорова Т.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ІННОВАЦIЙНI ЗАСОБИ ФIЗИЧНО  ТЕРАПIЇ ПРИ
НOРМАЛIЗАЦI  МАСИ ТIЛА У ЖIНОК 35–45 РОКIВ

Пузікова К.О., студентка 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ

Радченко К. В., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
Бойко Г. М., д. пед. н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілі-
тації та фізичного виховання, Полтавського інституту економіки і
права Університет «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ З НАСЛІДКАМИ ІШЕМІЧНОГО
ІНСУЛЬТУ

Радько О.В., студентка 4 курсу з спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Рибалко Л. М., д.пед.н., старший науковий співробітник, в.о. завідува-
ча кафедри фізичної культури та спорту Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА – ФІЗИЧНА І СПОРТИВНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ



Рибас Р.В., студент 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА

Римарчук С.Є., студентка 1 курсу магістратури спеціальності
«Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних техно-
логій Університету «Україна»
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕННЯ БРОНХІ-
АЛЬНОЇ АСТМИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Ретамосо-Петренко М.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
Любенко В.О., к.м.н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Розум А.О., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універси -
тету «Україна»
МЕТОДИКА ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ХВОРИХ
ДІТЕЙ НА ДЦП ІЗ КОМПОНЕНТНОЮ МУЗИКОТЕРАПІЄЮ

Савенко О.В., асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ІНВАЛІДНІСТЬ В НАСЛІДОК ПЛОСКОСТОПОСТІ

Савицький М.Ю., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних техно-
логій Університету «Україна»
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ВПЛИВ НА ЗАПОБІГАННЯ ІНВАЛІ-
ДИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Савченко  М.  І., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛФК ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Савченко  М.  І., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к.пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІАЦІЇ ПРИ ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАСТУД-
НИХ ХВОРОБ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сальнік  К.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОПІКАХ

Сальнік  К.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ТРАВМ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГ-
ЛОБА

Сахно Н. О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ НЕДОЛІКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І
ПСИХОМОТОРИКИ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Семак М.Л., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Університету «Україна»
Гордійчук В.І., к. н. з фіз.вих-ня та спорту Луцького інституту розвитку
людини Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ГАСТРОЕН-
ТЕРОЛОГІЇ



Семененко Ю.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА  ТЕРАПІЯ  ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХО-
ВОГО АПАРАТУ

Середа Л.І., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» Жи -
то мирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДІСТЮ ПРИ ЗАХВОРЮ-
ВАННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Серченко В. І., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного вихо-
вання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ З УРАЖЕННЯМ СПИННОГО
МОЗКУ ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Сірик О. А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ТЕРАПІЮ ВАГІТНИХ

Сірик О. А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ВПЛИВ МУЗИКИ І ТАНЦЮ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ

Скрипченко  О.А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ
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Скрипченко  О.А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ АУТИЗМІ ДІТЕЙ 
12–15 РОКІВ

Слободенюк С.В., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Екологія»  Мелітопольського інституту екології та соціальних техно-
логій Університету «Україна»
ВПЛИВ ДОВКІЛЛЯ НА СТАН ІНВАЛІДНОСТІ

Смолкін С.М., студент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 
ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНСУЛЬТ

Соколюк О.О., студент 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПЛОСКОСТОПОСТІ

Стрельцова Ж. С., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
Адирхаєва Л. В.,  к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ ЖІНОК 25–30 РОКІВ

Суворова Т. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.  В., к.н. ф.в.с., доцент, кафедри фізичної терапії, ерготера-
пії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З НАСЛІДКАМИ
ДЦП В УМОВАХ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТА-
ЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ



Сус Ю.А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
і фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ
ПОСТАВИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сус Ю.А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
і фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Табурчак Д.С., студент 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» Жи -
то мирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ГІПОДИНАМІЯ У СУСПІЛЬСТВІ

Тичина А.М., студент 4 курсу спеціальності «Фізична терапія та ерготе-
рапії» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Мацегоріна Н.В., асистент кафедри здоров’я людини та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Ткачук М.О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університет «Україна»
Сахно Т.В., д.хім.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТУБІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ

Урясьєв  С.Л., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії  та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ІНОВАЦІЙНИ ЗАСОБИ ТА ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
СПОРТСМЕНІВ З ТРАВМАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
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Хмара В.О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич  О.М., к. пед. н., доцент, кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ГРУДНОМУ КІФОЗІ У ЖІНОК
ВІКОМ 30–40 РОКІВ

Холодова  О.С., ст. викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ПРИКЛАДНА КІНЕЗІОЛОГІЯ– ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК АЛЬ-
ТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Хоменко Т. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту
соціальних технологій Університету «Україна» Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії  та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
МЕХАНОТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Цалко Л.С., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інститут Університету «Україна»
ОСНОВИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, ЩО
ПЕРЕНЕСЛИ ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ

Цимбала Т.В., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ -
си тету «Україна»
КІНЕЗІЙОТЕЙПУВАННЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З
ГЕМІНАРЕЗОМ 

Цирковняк О.О., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій, Університет «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед наук, доцент, професор Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО
ВІКУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ
АРТРИТ



Чаяловська М.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ
ЗОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ, ПЕРФОРА-
ЦІЙНИХ ОКУЛЯРІВ ТА ЗМІНИ ПСИХОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

Чекачкова Г.А., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, єрготерапія» Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
Бойко Г. М., д. пед. н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілі-
тації та фізичного виховання, Полтавського інституту економіки і
права Університету «Україна»
КОМПЛЕКС РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ПЕРЕЛОМІ
КИСТІ

Чучуй О.Г., студент 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є. В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ГІПОДИНАМІЯ ТА СПОРТ

Шинкаренко  Я.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
МЕХАНІЗМИ ДІЇ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ  ГОР-
МОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Шинкаренко  Я.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЛЮДИНИ З ЗАХВОРЮВАННЯМ ГОРМО-
НАЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ)
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Шостак В. Р., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ ІЗ СПИННОМОЗКО-
ВИМИ ТРАВМАМИ

Щербак Т. А., студентка 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є.В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ЗАГАРТОВУВАННЯ У ПІДТРИМЦІ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Секція 5
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ

З ІНВАЛІДНІСТЮ

21.11. 2019 р., 13:00     Аудиторія 508,  корпус 3
Керівники: Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент

Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент   
Cекретар: Ізюк Альона Валентинівна, фахівець  

Авраменко Т.Б., асистент кафедри менеджменту та туризму Жито -
мирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ДОСВІД КРАЇН
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Алєксейчук Л.О., студентка 3 курсу Інституту права та суспільних від-
носин Університету «Україна»
Женжера С.В., доцент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Аврашов О.І., аспірант спеціальності «Правознавство», Університету
«Україна»
ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНКЦЮЗІЇ В УКРАЇНІ

Бей М.Д., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»



Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Бондаренко П.І., старший викладач кафедри управління та адміністру-
вання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
СТАНОВИЩЕ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ЗДОРОВ`Я НА РИНКУ ПРАЦІ

Бусняк Н.А., студентка 3 курсу факультету журналістики Інституту
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМАТИКИ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Буяло Д., студент 3 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІД НАМІРІВ
ДО РЕАЛЬНИХ ДІЙ

Варгуляк О.Г., студентка 1 курсу Дніпропетровського університету
митної справи та фінансів
Приймаченко Д.В., д.ю.н, професор, проректор з наукової роботи
Університету митної справи та фінансів
ДОСТУПНІСТЬ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ващук К.Я., студентка 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ НА РИНКУ ПРАЦІ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Вініченко А.А., студентка 3 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІТЧИЗНЯНИЙ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Вовкотруб Ю.А., студент 3 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІТЧИЗНЯНИЙ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Гребенюк Д. А., студентка 3 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Грушка О.В., студент 4 курсу Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Давидчук Т.О., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ –
ЧОМУ НЕ СПРАЦЬОВУЄ СИСТЕМА КВОТ?

Депутат Д.О., студент 3 курсу Інституту філології та масових комуніка-
цій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛА ТА
ВИРІШЕННЯ

Добаш І.С., аспірант, спеціальність «Економіка» Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІД ІДЕЙ ДО
ВТІЛЕННЯ



Захарчук К.Д., студентка 3 курсу Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПОСТУПО-
ВИМИ КРОКАМИ ДО УСПІХУ

Ілляшенко І.А., студент 3 курсу Інституту філології та масових комуні-
кацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПІДТРИМКА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА РИНКУ ПРАЦІ

Клименко М.О., студентка 3 курсу Факультету біомедичних технологій
Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЯК ОДНА ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Коханенко Р.А., студентка 3 курсу Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: НА ПАПЕРІ
Й У РЕАЛЬНОСТІ

Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Шкляр І.Д., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА
ПРАЦЮ

Литвин О.О., студент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
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Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЗА ІНІЦІАТИВОЮ РОБОТОДАВЦЯ

Ісаєнко Є.І., студентка Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Колінцьо Ю.А., студентка 3 курсу Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ЧИ ІСНУЄ
ПРОБЛЕМА?

Котляренко О., студент 3 курсу Факультету біомедичних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК ОЗДОРОВЛЕННЯ СУС-
ПІЛЬСТВА

Ліщинський В.Ю., студент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ,  ДОСТУПНІСТЬ ТА
ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Любенко Н.В., студентка Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
КОМПЛЕКСНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ З
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЩО НАБУЛИ
ІНВАЛІДНІСТЬ ВНАСЛІДОК УЧАСТІ В АТО

Маценко В.Ю., студентка 2 курсу Інституту права та суспільних відно-
син Університету «Україна»



Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАВО НА ПРАЦЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Молдованов В.С., студент 2 курсу  Інституту права та суспільних відно-
син Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Нечепуренко Е.В., студент 3 курсу, факультету журналістики Інституту
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Новакова В.В., студентка 3 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИТУАЦІЇ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Середюк Г.С., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Смовж А., студент 3 курсу Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
ПОДОЛАННЯ ФОРМАЛІЗМУ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Скрипка Ю.О., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економі-
ки та менеджменту Університету «Україна»
Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УКРАЇНІ
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Сторожук О.В., студентка 3 курсу спеціальності «Право»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Олійник О.О., к.ю.н., доцент кафедри права та соціальних технологій
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ОБМЕ-
ЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Сухов В. Ю., аспірант спеціальності «Компютерна інженерія»
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
РОЛЬ ОСВІТИ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Тригубова А.П., студентка 3 курсу Інституту права та суспільних відно-
син Університету «Україна»
Хорт І.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарсько-
го, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ

Панасюк І.Л., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Пирогова О.Д., студентка 3 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Пікалюк С.С., старший викладач кафедри права і фінансів Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна»
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Примак А.С., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»



Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ

Смірнов О.А., студент 3 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ
У СФЕРІ ПРАЦІ

Філінюк Я.О., студентка І курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ - ВЕТЕ-
РАНІВ ООС

Фоменко А., студентка 3 курсу Інституту філології та масових комуні-
кацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ОСВІТНІЙ ЧИННИК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Чорнобров В.І., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ

Цвігун І.М., студентка 3 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа» Тернопільського коледжу Університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
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Шаблій В.І., студентка 3 курсу факультету журналістики Інституту
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ ІНКЛЮЗІЇ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шафранова К.В., к.е.н., директор Житомирського економіко-гумані-
тарного інституту Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шепелюк О.Б., студент 3 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ЮРИДИЧНІ
АСПЕКТИ

Шматок О.О., студентка 3 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ІНКЛЮЗІЯ
ТА ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Щур Д., студентка 3 курсу факультету журналістики Інституту філоло-
гії та масових комунікацій Університету «Україна»
ПОДОЛАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПІД ЧАС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ярошук Н.В., студент 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ



Секція 6
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗ-

ВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

21.11. 2019 р.,   14:00                            Аудиторія  406, корпус 2
Керівники: Слюсар Костянтин Сергійович, к.ю.н., доцент, завідувач

кафедри конституційного права та теоретико – правових
дисциплін
Кіслов Денис Васильович, старший д. з державного управ-
ління, доцент завідувач кафедри міжнародного права, між-
народних відносин та соціально – гуманітарних дисциплін  

Секретар: Кулик Анна Володимирівна, фахівець  

Аванесян Г.М., доцент кафедри правознавства Полтавського інституту
економіки і права Університету «Україна»
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ І ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Бухольський А.Г., асистент кафедри соціально-реабілітаційних техно-
логій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА, ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЇХ ПРА-
ВОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Васильєв А.С., студент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., д.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ТА ВИЩА ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕ-
НИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Варваріна О.А., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Право»
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративно-
го, господарського права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧ-
НИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЯК СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА
СУДОВИЙ ЗАХИСТ
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Горішна Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національ-
ного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Данілов О.В., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ПРАВА ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Друченко Я.О., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Жукова О.А., старший викладач кафедри бізнесу і права Вінницького
соціально-економічного інституту Університету «Україна»
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Завітій А.І., студентка 1 курсу спеціальності «Право» Тернопільської
філії Університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету «Україна»
ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ МОЛОДІ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ І ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Зощенко А.О., студент групи ПЗ-16-1 Інституту права та суспільних
відносин Університету «Україна»
Сарана С.В., к.ю.н., доцент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Ільїна Г.П., Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВА ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ФІЗИЧНИМИ
ПОТРЕБАМИ НА НАВЧАННЯ



Керімова Н., Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
РОЛЬ ПРАВА НА ОСВІТУ ОСІБ  З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Кияшко К.Ю., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Терещенко А.Л., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УКРАЇНІ

Коваленко В.Ф., старший викладач кафедри правознавства Полтав -
ського інституту економіки і права Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Коваленко В.С., студентка Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

Ковальчук Д.О., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кондукоцова Н.В., старший викладач кафедри менеджменту Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»
Шемшур В.М., магістр кафедри менеджменту Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
МЕТОДИ ТА ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІЙНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Колініченко Д.С., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА ТА
ПРАКТИКИ
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Коломієць П. В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНО-
ГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Колот Н.М., студентка гр. ПЗ 51-15(з), Вінницького соціально-еконо-
мічного інституту Університету «Україна»
Вараниця В. І., викладач кафедри бізнесу і права Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Костанопуло М.Г., студент 3 курсу групи ПЗ-17-1 Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна» 
Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративно-
го, господарського права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Шкляр І.Д., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ПРАЦЮ

Кравченко А.П., доцент кафедри правознавства Полтавського інститу-
ту економіки і права Університету «Україна»
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА СКЛАДОВА ФЕНОМЕНУ ЗДОРОВЯ
ЯК СУСПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

Миронюк О.В., студентка гр. ПЗ 51-15(з), Вінницького соціально-еко-
номічного інституту Університету «Україна»
Вараниця В.І., викладач кафедри бізнесу і права Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
З ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Неясов В.В., студент 4 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Бундак О.А., кандидат історичних наук, доцент Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна»
СПЕЦИФІКА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ



Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та тео-
ретико-правових дисциплін Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ЕЙБІЗМ, ДИСКРИМІНАЦІЯ ЧИ ПРАВОМІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Панчешук О.О., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відно-
син Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
УЧАСТЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 

Пасічник Я.С., к.ю.н., доцент кафедри правових та інформаційних тех-
нологій Хмельницького інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Пижов М.О., студент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

Пономаренко В.В., к. психол. н., доцент кафедри правознавства
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ З ОСОБ-
ЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ

Сирчін Є.В., студент 2 курсу магістратури, спеціальності «Психологія»
Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Соловйов Д.В., студент 4 курсу коледжу «Освiта» Університету
«Україна»
Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративно-
го, господарського права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ IНКЛЮЗИВНОГО ОСВIТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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Старчук А.Є., студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Мико лаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Мірошкіна Н.В., к.філос.н., доцент Миколаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини Університету «Україна»
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ФАХІВЦЯ ІЗ СОЦІАЛЬ-
НОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Тригубова А.П., студентка 3 курсу групи ПЗ-17-1 Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративно-
го, господарського права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Турко Б.Б., аспірант Львівського національного університету імені
Івана Франка
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  ІНК-
ЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА У КАНАДІ 

Чуркіна К.К., здобувач освіти першого (магістерського) рівня вищої
освіти Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Якименко А.А., голова циклової комісії з правознавства Хмель ниць -
кого коледжу Університету «Україна»
ПРАВО НА ОСВІТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: МІЖНАРОНО-ПРА-
ВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Секція 7
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНЖЕ-

НЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

20.11. 2019 р.,  12:00         Аудиторія 05, корпус 3
Керівники: Калакура Марія Михайлівна, к.т.н., професор

Ратушенко Антоніна Тарасівна, к.т.н., доцент  
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Бондаренко О.С., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Хімічні
технології та інженерія» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Габ А.І., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотех-
нологій Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
«МАЛОТОНАЖНА» ТА «ЗЕЛЕНА» ХІМІЯ НА СЛУЖБІ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Гребешков В.С., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Хімічні
технології та інженерія» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Габ А.І., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотех-
нологій Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТ-
КУ ДОВКІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Докуніхін В.З., доцент кафедри автомобільного транспорту
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
КОРОТКО ПРО ЛОГІСТИКУ

Драгун Ю.О., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та інже-
нерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Д.Б., к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Зінченко В.В., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ КРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Кирилюк М.С., студентка 2 курсу кафедри автомобільного транспорту
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Докуніхін В.З., доцент кафедри автомобільного транспорту
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
КОМЕНТАРІ ДО ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ СТО-
СОВНО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Кобель І.Г., керівник сектору супроводу студентів з особливими потре-
бами, доктор Ph.D. (Альберта), к.пед.н. (Драгоманова), Український
католицький університет
ПОЛІТИКА ІНКЛЮЗИВНОСТІ В КАТОЛИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Красюк В.В., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та інже-
нерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВИ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮ-
ЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Лобода Ю.С., студент 3 курсу спеціальності «Автомобільний транс-
порт» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Тропіна А.О., старший викладач Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
РОЗВИТОК НАНОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ

Мельнийчук В.М., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Брускова Д.-М. Я., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та
нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ЗАВДАННЯ, ІНДИКАТОРИ ТА СТАН ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ ЕКОЛО-
ГІЧНОГО НАПРЯМКУ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДО-
ВИЩА

Мартиненко І.А., студент 3 курсу спеціальності «Автомобільний транс-
порт» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Тропіна А.О., старший викладач Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
КОРИСТЬ ІСНУВАННЯ «РОЗУМНИХ АВТОМОБІЛІВ» ДЛЯ
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ  ПОТРЕБАМИ

Мороз І.В., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та інже-
нерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Габ А.І., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотех-
нологій Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
«ЗЕЛЕНА ХІМІЯ» ТА «ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ



Набекало Д.А., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Габ А.І., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотех-
нологій Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДОВКІЛЛЯ

Новіков М.І., студент 1 курсу спеціальності «Хімічні технології та інже-
нерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Д.Б., к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОР-
СЬКОЇ РОБОТИ В ГАЛУЗІ «МАЛОТОНАЖНОЇ» ТА «ЗЕЛЕНОЇ» ХІМІЇ

Остапчук Ф.С., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Д.Б., к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА

Приходько О.А., студент 4 курсу за спеціальністю «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Шахнін Д.Б., к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 
В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Трофімов П.В., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Брускова Д.-М. Я., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та
нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
МІСЦЕ ЛЮДИНИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ

Удовенко О. М., студент 4 курсу спеціальності «Автомобільний транс-
порт» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
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Мартиненко І. М., студент 3 курсу спеціальності «Автомобільний
транспорт» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Докуніхін В.З., доцент кафедри автомобільного транспорту
Університету «Україна»
ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛЕГШЕННЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І БЛАГ
ВОДІЯМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ширай Ж.В., студентка 3 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 
Лукашенко Тетяна Федорівна, к.пед.н., доцент кафедри сучасної інже-
нерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Свистіль С.В., студентка 2 курсу магістратури, групи ЗТХ 17м спеці-
альності «Технологія харчування» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Калакура М.М., к.т.н., професор кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ВИРОБНИЦТВА СТЕВІЇ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДО-
ВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Михайленко М.І., студентка 2 курсу магістратури, групи ЗТХ-18м, спе-
ціальності «Технологія харчування» Інженерно-технологічного інсти-
туту Університету «Україна»
Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
БОРОШНЯНІ ВИРОБИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Андрущенко А.О., студент Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Бублик Г.А., к.т.н., доцент кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ВИРОБНИЦТВО СИРІВ В УМОВАХ ТОРГІВЕЛЬНОГО ВИРОБ-
НИЦТВА   



Бублик Г.А., к.т.н., доцент кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ТЕХНІЧНІ  ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Андрущенко М.В., магістрант Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Бублик Г.А., к.т.н., доцент кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В РИТЕЙЛІ ШЛЯ-
ХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УСТАТКУВАНН

Плющенко А.А., студентка 2 курсу групи ТХ-18-1м спеціальності
«Харчові технології» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Юліна А.І., к.т.н., доцент кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
РОЗШИРЕННЯ  АСОРТИМЕНТУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЛОЧ-
НИХ ПРОДУКТІВ

Завадинська О.Ю., к.т.н., доцент Київського національного універси-
тету культури і мистецтв 
Калакура В.В. старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗ-
ВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Гаврилюк С.П., к.е.н., доцент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Монастарецька І.І., асистент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна
Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Калакура В.В. старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна
РАЦІОНАЛЬНЕ  ХАРЧУВАННЯ ЯК АСПЕКТ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЇ

Оліферчук О.Г., старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
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Бишовець Л.Г., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи Черкаського державного технологічного університету
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ІМУНОМОДЕЛЮЮЧИХ
КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

Оліферчук О.Г., старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИ-
ЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ТА ДИКОРОСЛОЇ
СИРОВИНИ

Оліферчук О.Г., старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЯ НАПОЇВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ДОДА-
ВАННЯМ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ

Корзун В.Н., доцент Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Калакура М.М., професор кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ВИМОГИ ДО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У СУЧАСНІЙ ЕКОЛО-
ГІЧНІЙ СИТУАЦІЇ

Рибак М.В., студент групи ТХ-18-1м Інженерно-технологічного інсти-
туту Університету «Україна»
Калакура М.М., професор кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАПІВФАБРИКАТІВ ПІЦИ

Маляр Д.В., студент групи ТХ-18-1м Інженерно-технологічного інсти-
туту Університету «Україна»
Калакура М.М., професор кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ М’ЯСНИХ  ФАРШІВ

Смаль О.М., студентка групи ТХ-18-1м спеціальності Інженерно-тех-
нологічного інституту Університету «Україна»
Калакура М.М., професор кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БІСКВІТНИХ  НАПІВ-
ФАБРИКАТІВ



Секція 8
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Секція 8. Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання
21.11. 2019 р.,   14:00            Аудиторія  203, корпус 2
Керівники: Забара Станіслав  Сергійович, д.т.н., професор, завідувач

кафедри інформаційних технологій та програмування
Дехтярук Микола Трохимович, к.фіз-мат.н., доцент, профе-
сор кафедри інформаційних технологій та програмування  

Секретар: Кривошликов Антон Васильович, фахівець кафедри
комп’ютерної інженерії  

Davinder Pal Singh, PhD, HOD of Computer Science, Siri Guru Har Rai
Sahib College for women, India
DEEP LEARNING APPLICATION AND DISABILITY

Байрак Н.С., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., к. культурології, доцент кафедри соціальних технологій
Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Богинський В.М., студент 4 курсу спеціальності «Менеджмент»
Вінницького інституту Університету «Україна»
ВІКІНОМІКА ЯК МОДЕЛЬ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Берієв А.-А.В., студент 2 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа» Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Кушпетюк О.І., доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ЛІТЕРАТУРА – ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯ-
МІВ ДІЯЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЧОГО ЦЕНТРУ «12»

Будз О.С., студент 4 курсу спеціальності «Комп’ютерна інженерія»
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Бундак О.А., кандидат історичних наук, доцент Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна»
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ІНВА-
ЛІДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВ-
НИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Гевчук Х.І., студентка 2 курсу спеціальності «Журналістика»
Університету «Україна»
Сухорукова Н.С., директор Тернопільського коледжу університету
«Україна»
ІНТЕРНЕТ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Гнатів С.Є., студент 2 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
Кушпетюк О.І., доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ІНФОРМАЦІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ (на прикладі ВДОУНБ 
ім. О. Пчілки)

Іванова О.Л., старший викладач Національного університету «Києво-
Могилянська академія»
Кудрявцева Н.В., студентка Національного університету «Києво-
Могилянська академія»
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕН-
НЯМ СЛУХУ

Конон Н.Г., старший викладач Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
БІБЛІОТЕКА ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЗАКЛАД
ВОЛИНІ

Костюченко О.В., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., к. культурології, доцент кафедри соціальних техно-
логій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ІНКЛЮЗИВ-
НОМУ НАВЧАННІ

Коптенко А.Ю., студентка 4 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ТА ІННОВАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ У РАМКАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Кудін А.С., аспірант спеціальності «Комп’ютерна інженерія»
Університету «Україна»



Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ІНКЛЮЗІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кудрявцева Н.В., студентка Національного університету «Києво-
Могилянська академія»
Іванова О.Л., старший викладач Національного університету «Києво-
Могилянська академія»
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮ-
ЗИВНОМУ НАВЧАННІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

Курняк Л.М., к.філос.н., доцент, доцент кафедри правових та інформа-
ційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Ляшук Н.В., к. філол. н., доцент кафедри інформаційної діяльності та
туризму Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Сидорук Д.І., магістр спеціальності Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЧНІЙ СИСТЕМІ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Олійник Н.О., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., к. культурології, доцент кафедри соціальних техно-
логій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНО-
ЛОГІЙ ОСОБАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Рябуха А.Ю., к.пед.н., голова циклової комісії загальноосвітніх та
соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського коледжу
Університету «Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮ-
ЗИВНОМУ НАВЧАННІ

Семенюк О.С., студент 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа» Вінницького інституту Університету «Україна»
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Мазуркевич О.П., к. культурології, доцент кафедри соціальних технологій
Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Фендьо О.М., к.т.н., доцент кафедри управління професійною освітою
Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного
авіаційного університету
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІ-
КАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ

Щуцька Г.В., Доктор технічних наук, доцент, викладач вищої категорії,
викладач-методист, директор Державного вищого навчального закладу
«Київський коледж легкої промисловості»
Терещенко О.Д., перекладач-дактилолог Державного вищого навчаль-
ного закладу «Київський коледж легкої промисловості»
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТУ-
ДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В КИЇВСЬКОМУ КОЛЕДЖІ
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Яковець О.П., старший викладач кафедри менеджменту та туризму Жи -
томирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Яценко М.В., 3 курс, група ЗФТ-21/17, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко В.О., к. мед. н., доцент, Інститут соціальних технологій
Університету «Україна» 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНИКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ВИКОРИС-
ТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
НАВЧАННІ

Секція 9
НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ БЕЗБАР’ЄРНОГО АРХІТЕКТУР-

НОГО СЕРЕДОВИЩА

21.11. 2019 р.,    10:00                                  Аудиторія  38, вул. Хорива, 1-Г
Керівники: Гук Леонід Йосипович, Заслужений працівник культури

України, доцент
Хавхун Галина Миколаївна, к.архіт., доцент  

Секретар: Безуглова Людмила Василівна, фахівець  



Авер’янова Н.М., кандидат філософських наук, доцент кафедри дизай-
ну Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
МИСТЕЦТВО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАС-
НИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Бібер С.Г., старший викладач кафедри дизайну Інженерно-технологіч-
ного інституту Університету «Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ   ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДГОТОВ-
ЦІ СТУДЕНТІВ-ІНВАЛІДІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДИЗАЙН»

Бобренко Р.В., к. пед. н., доцент кафедри журналістики, видавничої
справи, поліграфії та редагування Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна», магістрант кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ У ТВОРЧОСТІ
КЛЕТА АБРАХАМА В КОНТЕКСТІ СТРІТ-АРТУ

Головень Т.М., студентка 2 курсу спеціальності «Туризм»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
БЕЗБАР’ЄРНИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТТЮ

Костирка М.С., студент кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
Хавхун Г.М., канд. архіт., доцент кафедри дизайну Інженерно-техно-
логічного інституту Університету «Україна»
ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ СМАРТ КВАРТИРИ ДЛЯ МАЛОМО-
БІЛЬНОГО МЕШКАНЦЯ

Молчанова К.В., студентка кафедри дизайну Інженерно-технологічно-
го інституту Університету «Україна»
Гук Л.Й., засл. діяч культури, проф. кафедри дизайну Інженерно-тех-
нологічного інституту Університету «Україна»
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОСТОРІ
УНІВЕРСИТЕТУ

Сніцарева І.І., студентка кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
Гук Л.Й., засл. діяч культури, проф. кафедри дизайну Інженерно-тех-
нологічного інституту Університету «Україна»
МУРАЛ ЯК ОРІЄНТИР У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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Сухорукова А.І., студентка ІІІ курсу спеціальності «Дизайн»
Тернопільського коледжу Університету «Україна»
Кибалюк Н.М., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна»
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН – ДИЗАЙН ДЛЯ ВСІХ

Хамад С.І., студентка кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
Ломовський А.І., доцент кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
ДОСВІД ЯПОНІЇ ЩОДО БЕЗБАР’ЄРНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДО-
ВИЩА

Яцун Н.А., студентка кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
Сухоцький А.П., старший викладач кафедри дизайну Інженерно-тех-
нологічного інституту Університету «Україна»
ДОСВІД ВЛАШТУВАННЯ СЕНСОРНОГО САДУ



Наукове видання

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: 
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ
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Materials
f  ХІХ  Annual International Conference
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Part 1

Комп’ютерна верстка — О. В. Мележик
Дизайн обладинки — Н. А. Бабинець

Матеріали подані в авторській редакції.
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