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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 особливими освітніми потребами, у цьому його унікальність.
Упродовж двох десятиліть університет реалізовує принципи інклю-
зії та найкращі світові практики доступного навчання. Загалом за
час діяльності підготовлено понад 135 тис. випускників різних спе-
ціальностей та освітніх рівнів, з них близько 12 тис. є особами з ін -
ва лідністю. У грудні 2018 року університет установив рекорд України
в категорії «Освіта» – найбільша кількість випускників з інвалідні-
стю в Україні з окремого навчального закладу». Тематика інклюзії
пронизує своєю філософією усю нашу діяльність.

В Університеті стало вже доброю традицією проведення Міжна -
родної науково-практичної конференції, присвяченої питанням
інклюзії, — «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспек-
тиви та кращі практики». Дев’ятнадцятий рік поспіль учасники
конференції зголосилися об’єднати свої зусилля задля розвитку
інклюзивного суспільства в Україні та обговорити нагальні питан-
ня 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 долучи-
лися 490 учасників. Наукова спільнота представлена на належному
рівні: 30 докторів наук, 60 кандидатів наук, 60 молодих науковців,
340 студентів із 35 закладів вищої освіти з усіх регіонів України та
зарубіжжя, а також представники інших навчальних закладів, шкіл,
наукових установ, громадських організацій, підприємств.

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

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

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Авраменко Тамара Борисівна,
асистент кафедри менеджменту та туризму 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. Входження України до складу Європейського Союзу, по -
тре бує реформ у соціальній, економічній та правовій сферах. Не виклю-
ченням є і вдосконалення правового захисту осіб з інвалідністю. Країни
Європейського Союзу встановили загальні правила щодо забезпечення прав
осіб з інвалідністю, які містяться в національному законодавстві.

Annotation. Ukraine’s accession to the European Union requires reforms in
the social, economic and legal spheres. Improving the legal protection of persons
with disabilities is no exception. European Union countries have established
general rules for the protection of the rights of persons with disabilities, as con-
tained in national law.

Аналізуючи зарубіжний досвід соціального захисту у зарубіж-
них країнах, професор О.В. Тищенко робить висновок, що в осно-
ву соціальної політики європейських країн покладена людиноцен-
тристська ідея, коли функціонування всього державного механізму
спрямоване на покращення добробуту населення, сприяє дієвій реа -
лізації соціального забезпечення членів суспільства, регулює стан
на ринку праці, слугує стабілізатором соціальної ситуації в країні
[2, с. 287]. Зокрема, у юридичній літературі зазначена проблематика
частково розглядалася у працях таких вчених-юристів, як: В.М. Анд -
ріїв, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.Я. Вав -
женчук, С.В. Вишновецька, І.В. Зуб, М.І. Іншин, В.Л. Костюк,



С.С. Лукаш, О.В. Москаленко, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко,
С.М. Синчук, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина,
М.М. Шумило, Л.П. Шумна, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та ін.
Крім того, окремі проблеми даної тематики досліджувались такими
дослідниками, як: Г. Альбрехт, П. Бланк, М. Бюрі, А. Веліховскі,
М. Карлі, К. Сільман, Дж. Шмелінг.

Історія руху за права осіб з інвалідністю — це історія окремих
людей і організацій, країн і всієї світової спільноти. У кожній країні
він має свої особливості, часові рамки і передумови. Водночас він
має також і спільні цілі — покращення становища осіб з інвалідніс-
тю, забезпечення реалізації їх прав та інтеграції у суспільне життя.

У деяких країнах можливе добровільне страхування, наприк-
лад: у Німеччині — для осіб, які проживають у країні тимчасово або
працюють за кордоном, у Чехії, Словенії та Словаччині — для без-
робітних, студентів і працюючих за кордоном, у Франції, Іспанії,
Португалії — для певних груп населення [1, с. 122–123]. Разом із
тим кожна держава-член ЄС формує свою систему соціального
захисту осіб з інвалідністю.

Якщо аналізувати досвід країн Європейського Союзу в правово-
му захисті осіб з інвалідністю, можемо виокремити наступне: 1) ак -
тивний розвиток державного соціального захисту осіб з інвалідніс-
тю (наприклад, Франція, Італія, Польща, Болгарія, Румунія тощо);
2) активна система соціального страхування осіб з інвалідністю
(наприклад, Німеччина, Великобританія, Чехія, Швеція тощо);
3) недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю (наприклад,
Німеччина, Великобританія, Данія, Швейцарія тощо).

Таким чином, ґенеза соціальної політики держав-членів Євро -
пейського Союзу та сучасний стан підпорядковуються меті підвищен-
ня рівня та якості життя кожного; оптимальне поєднання державного
та недержавного соціального захисту та соціального страхування осіб
з інвалідністю; існує чітке та стабільне законодавче забезпечення соці-
ального захисту осіб з інвалідністю; формується стратегія щодо ефек-
тивності, адресності та доступності системи соціальних прав.

Список використаних джерел

1. Бондар Н.О. Основні напрями та особливості соціального захисту
інвалідів у країнах ЄС. Бізнес Інформ. 2012. № 6. С. 120–124.

2. Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України: теоретичні
та практичні проблеми формування та розвитку галузі : монографія.
Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2014. 394 с.
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ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ІНКЦЮЗІЇ В УКРАЇНІ

Аврашов Олег Ігорович,
аспірант спеціальності «Правознавство»

Університету «Україна»
ls88@meta.ua

Анотація. Інвалідність є соціальним явищем. Соціальна адаптація
ін валідів здійснюється на законодавчому рівні. З цією метою Україна
впро ваджує як власні, так і міжнародні норми. Одним із заходів реабілі-
тації інваліді є професійне навчання. Одним з активних учасників такого
педагогічного експерименту є Університет «Україна»

Annotation. Disability is a social phenomenon. Social adaptation of persons
with disabilities is carried out at the legislative level. To this end, Ukraine is
implementing its own and international standards. One of the measures for reha-
bilitation of the disabled is vocational training. University «Ukraine» is one of the
active participants in this pedagogical experiment.

Інвалідність — це соціальне явище, а не захворювання чи ви -
рок, інваліди не вимагають чогось особливого лише елементарне —
можливість жити серед людей, бути в суспільстві і відчувати себе
людьми. Як доводить практика, люди з особливими потребами
можуть бути і стають повноцінними членами суспільства, які нади-
хають своїм прикладом багатьох, зокрема й абсолютно здорових
людей. Саме від того, як суспільство ставиться до тих, кому з тих чи
інших причин важко або не можливо самостійно подбати про себе,
залежить рівень цивілізованості цього суспільства. 

Проблеми осіб з інвалідністю серед інших соціальних, еконо-
мічних і політичних проблем сучасності вважаються актуальними
в більшості країн світу. Закон України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [1] є основним норма-
тивно-правовим актом, який визначає основи соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими
громадянами можливості для участі в різних сферах життя суспіль-
ства. В Основному Законі держави [2] права і свободи інвалідів
окремо не обумовлюються, а надаються їм з усіма громадянами
України, підкреслюючи тим самим їх рівноправність.

Основними проблемами при працевлаштуванні інвалідів
в Україні є: (1) відсутність фахівців у Медико-соціальних експер-
тних комісіях (МСЕК), які розробляють індивідуальні програми

людей з інвалідністю Секція V



реабілітації для інвалідів, у зв’язку з чим у розділі програми «трудо-
ва реабілітація» інваліду пишуть «потребує спеціальних умов праці»
без конкретизації, що викликає питання в роботодавця при при-
йнятті такої особи на роботу; (2) наявність фіктивного працевлаш-
тування (задля уникнення штрафів за невиконання нормативу
з працевлаштування інвалідів на підприємстві); (3) сфера праці для
інвалідів обмежується розумовою працею та сферою послуг;
(4) низька активність самих інвалідів у пошуках роботи; (5) стерео-
типи суспільства щодо інвалідів і їхнього потенціалу; (6) неефек-
тивність чинного законодавства про права інвалідів.

Працевлаштування інвалідів в умовах ринкової економіки
в правовій державі має базуватися на загальних принципах реабілі-
тації та соціальної політики щодо інвалідів. Важливо формувати
таку систему, коли на паритетних засадах будуть враховані інтереси
суспільства, інвалідів, роботодавців за рахунок: (1) соціально-пси-
хологічної позитивної орієнтації на трудову діяльність, як з боку
самих інвалідів, так і з боку здорових членів суспільства; (2) право-
вого регулювання працевлаштування інвалідів; (3) нормативного
регулювання взаємовідносин органів соціального захисту та охоро-
ни здоров’я, навчальних закладів по профпідготовці інвалідів, бірж
праці, підприємств та інших роботодавців.

Через глибоку економічну кризу, військові дії та політичні чвари,
можна підібрати сотні об’єктивних виправдань тому, що права і умови
життя наших людей з інвалідністю навіть віддалено не відповідають
тим базовим канонам Конвенції ООН «Про права інвалідів» [3], яку
Україна ввела в дію 4 лютого 2010. Серед бажаних змін у податко-
вому кодексі: (1) диференційована норма працевлаштування інва-
лідів по підприємствам і організаціям у відповідності зі сферами
їхньої діяльності для підприємств, де вимоги до співробітників не -
су місні з певними патологіями; (2) система гарантованого замов-
лення для підприємств і організацій, де більше 20% штату станов-
лять інваліди, аби зобов’язати підприємства, які не мають норми
щодо працевлаштування інвалідів, або не виконують цю норму,
закуповувати продукцію у них; (3) технологія поручительства гро-
мадських організацій інвалідів перед роботодавцями та Фондом
соціального захисту інвалідів за працевлаштованих інвалідів.

Та поки в суспільстві не сформується стійке переконання
в тому, що інваліди є не тільки об’єктом проявів співчуття і гуман-
ності, але й потужним потенціал для економічного, інтелектуаль-
ного і творчого розвитку суспільства, проблеми цих людей у нас
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в країні кардинально не будуть вирішені. Україна, як член Ради Єв -
ропи, зобов’язалась активно сприяти зайнятості інвалідів, їх про-
фесійній орієнтації і навчанню, створювати умови для використан-
ня праці інвалідів у звичайному виробничому середовищі, а там, де
це неможливо, створювати спеціальні робочі місця і підприємства.

Професійне навчання, як засіб реабілітації інвалідів, передба-
чене відповідною Національною програмою. Університет «Украї -
на» є активним суб’єктом у вирішенні проблем людей з інвалідніс-
тю — через навчальний процес допомогти людям з обмеженими
можливостями отримати висококваліфіковану фахову підготовку
і стати повноцінними, активними будівниками нової України.
Також проводиться педагогічний експеримент із надання освітніх
послуг за дистанційною формою навчання. Інновацію було затвер-
джено спільним наказом Міністерства освіти і науки України та
Академії педагогічних наук України. Таким чином, Університет
«Україна» як вищий навчальний заклад, що надає освіту особам із
обмеженими фізичними можливостями, почав впроваджувати
в життя технології навчання європейського стандарту. 
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Анотація. Права громадянина на працю, у тому числі громадян з ін ва -
лідністю, закріплені у статті 43 Конституції України, у якій визначено, що
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«кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на
життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується» [2].

Annotation. The rights of the citizen to precious, including the number of
populations with limited liability, the rights to articles 43 of the Ukraine Cons -
titution, are marked by the right, «the right to pracen is reserved, which includes
the possibility of gaining a free hand».

Право на працю осіб із обмеженими можливостями гарантує,
перш за все, Конституція. Крім того, Україна ратифікувала низку між-
народних актів, які мають запобігти дискримінації осіб із інвалідністю
у сфері праці. Це, зокрема, Конвенції МОП № 159 «Про професійну
реабілітацію інвалідів», № 173 «Про захист вимог працівників у випад-
ку неплатоспроможності роботодавця»; Декларації ООН «Про права
розумово відсталих осіб», «Про права інвалідів», «Про стандартні пра-
вила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», Конвенція про
права інвалідів; низка рекомендацій Ради Європи і т. д. [4; 6].

Вітчизняне законодавство, зокрема КЗпП, регулює особливі
режими праці, тривалість, умови. Наприклад, роботодавець пови-
нен створювати для таких робітників умови праці у відповідності
з їхньою індивідуальною програмою реабілітації, організувати
навчання, перекваліфікацію та працевлаштування осіб із інвалід-
ністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їхнє
прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Працівники з I та II групою інвалідності мають право на 30-денну
оплачувану та 60-денну неоплачувану відпустку. Залучення осіб із
інвалідністю до наднормових робіт та робіт у нічний час без їхньої
згоди не допускається. Разом із тим, звільнення таких працівників
відбувається на загальних підставах.

Є також закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалід-
ністю в Україні» [5]. Відповідно до нього таким особам забезпечу-
ється право працювати на підприємствах, в установах, організаціях,
а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльніс-
тю, яка не заборонена законом. Закон, зокрема, зобов’язує підпри-
ємства, де працюють від 8 до 25 осіб, мати в штаті хоча б одну особу
з особливими потребами. Якщо підприємство більше — таких пра-
цівників має бути 4%. За невиконання передбачено штрафні сан-
кції: обсягом у половину середньої річної заробітної плати за кожне
робоче місце, призначене для особи з інвалідністю, для підпри-
ємств, на яких працюють від 8 до 15 осіб, і обсягом у середню річну
зарплату на підприємстві, якщо в штаті понад 15 осіб. Роботодавці
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мають самостійно працевлаштовувати осіб із інвалідністю відповід-
но до нормативів робочих місць. Державний нагляд за цим здійс-
нює Державна служба України з питань праці.

Відповідно до частини третьої ст. 17 Закону № 875 відмова в укла -
денні трудового договору не допускається. Але відмовити можна,
коли за висновком МСЕК стан здоров’я працівника перешкоджає
виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю та безпеці
праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її
характеру й обсягу загрожує погіршенню здоров’я інваліда. [1]

Норматив працевлаштування інвалідів для всіх роботодавців —
4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового
складу за рік, а якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб, для
інваліда потрібно передбачити одне робоче місце. Фактично підпри -
ємству, середньооблікова чисельність штату якого не перевищує
37 людей, досить працевлаштувати одного інваліда (37 х 4% ≈ 1).
Визна ча ється середньооблікова чисельність штатних працівників
відповідно до Інструкції № 286 [1]. Для цього спочатку потрібно
визначити середньооблікову чисельність за кожен місяць року
(шляхом підсумовування кількості штатних працівників обліково-
го складу за кожний календарний день звітного місяця, разом із
вихідними, святковими та неробочими днями, і ділення цієї суми
на число календарних днів звітного місяця), а потім отримані
результати скласти і розділити на 12.

За невиконання нормативу працевлаштування інвалідів під-
приємству загрожують адміністративно-господарські санкції,
передбачені ч. 1 ст. 20 Закону № 875. Зокрема, якщо на підприєм-
стві працює від 8 до 15 осіб включно, штраф становитиме половину
середньої річної заробітної плати; якщо від 16 осіб і більше, штраф
становитиме в розмірі середньої річної зарплати за кожне не зайня-
те інвалідом робоче місце. Причому на цей вид штрафу не поши-
рюється термін давності (ст. 20 Закону № 875). Тобто загальний
строк давності, встановлений ст. 250 Господарського кодексу
України для адміністративно-господарських санкцій 6 місяців з дня
виявлення порушення, в цьому випадку незастосовний [3].

Можливо тільки усвідомлення цього факту і розуміння держа-
вою того, що залучення інвалідів до активного суспільно корисно-
го життя, в кінцевому рахунку, обернеться консолідацією та активі-
зацією соціально-економічного розвитку країни, змусить владу
спробувати все ж вирішувати проблеми інвалідів не для «галочки». 
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Анотація. У цій роботі проаналізовано поняття працевлаштування
осіб з особливими потребами. Мета залучення молоді з особливими потре-
бами. У цьому документі описано поняття прав на працю, на вільний вибір
роботи, на справедливі та сприятливі умови праці та на захист від без-
робіття осіб з інклюзією.

Annotation. This paper analyzes the concept of employment of persons with
special needs. The purpose of attracting young people with special needs. This
paper describes the concept of rights to work, to free choice of work, to fair and
favorable working conditions and to the protection against unemployment of per-
sons with inclusion.
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Поняття працевлаштування розрізнюється в широкому і вузь-
кому значеннях. Працевлаштування — це система організаційних,
економічних і правових заходів, направлених на забезпечення тру-
дової зайнятості населення. У широкому значенні працевлашту-
вання об’єднує всі форми трудової діяльності, що не суперечать
законодавству, включаючи самостійне забезпечення роботою,
в тому числі трудову діяльність, підприємництво. Необхідно враху-
вати, що поняття працевлаштування більш вузьке, ніж поняття зай-
нятості, а саме працевлаштування передує зайнятості і є його най-
важливішою гарантією.

Актуальність теми обумовлена тим, що молодь — головна
рушійна сила сучасного світу. Вона перебуває в центрі міжнародних,
соціальних, економічних і політичних подій. Завдяки високому
інтелектуальному потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди
мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи
майбутнє суспільства. Одним з перспективних напрямків залучення
молоді в суспільні процеси країни є забезпечення молоді робочими
місцями. В Україні на законодавчому рівні закріплено квоту, яку
мають виконувати роботодавці при прийомі на роботу людей з інва-
лідністю. Так, відповідно до ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні», для підприємств, установ, організацій,
в тому числі підприємств громадських організацій людей з інвалід-
ністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, з чисель-
ністю працюючих 8 та більше осіб, норматив робочих місць вста-
новлюється в розмірі 4,0% від чисельності штатних працівників,
а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.
Зазначена система має назву «quota-levy system» (система квотувань-
відрахувань). Якщо підприємство не виконує нормативу робочих
місць, то йому загрожують адміністративно-господарські санкції.
Але роботодавці знайшли можливість уникати покарання. Також
деяким працедавцям «простіше» сплатити штраф за ненадання
робочих місць особам з інвалідністю, ніж оформлювати їх.

Основні перепони на шляху до успішного працевлаштування
таких осіб: Люди здебільшого не готові адекватно сприймати у ко -
лективах співробітників, які чимось відрізняються від них. Я знаю
безліч людей, які, маючи вищу освіту, не можуть влаштуватися на
роботу лише тому, що у них є певні розлади функцій організму;
Роботодавці не зацікавлені у забезпеченні робочими місцями лю дей
з особливими потребами, це вимагає фінансових витрат; Так зване
формальне працевлаштування. Українське законодавство змушує
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роботодавців не лише брати на роботу людей з інвалідністю, а й вжи -
вати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфіч-
ним особливостям цієї категорії співробітників Саме тому деякі
підприємства вдаються до хитрощів, пропонуючи особливим пра-
цівникам не зовсім законні форми співробітництва. 

Одна з найрозповсюдженіших — оформлення трудових відно-
син на неповний робочий день з мінімальною оплатою. Натомість
людина фактично не з’являється на робочому місці, лише отримує
кошти; Низька активність самих інвалідів у пошуках роботи;
Стереотипи суспільства щодо інвалідів і їхнього потенціалу.

В Україні права інвалідів на отримання соціальної допомоги та
реа білітації закріплені у законі «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», який став важливою віхою у наближенні соціаль-
ної політики України до світових стандартів. «У суспільстві досі не зна-
ють, як ставитися до людини з інвалідністю. Конвенція ООН про
права інвалідів проголошує рівне ставлення до інвалідів. На практиці
роботодавці не бажають мати справу з інвалідами, оскільки їм необхід -
но підготувати низку паперів для працевлаштування інваліда. Легше
працевлаштувати фіктивно чи сплачувати адміністративні санкції».

Висновок: І хоча безробіття стало реальністю, кваліфіковані
кадри, як і раніше, потрібні. Але саме кваліфіковані кадри, а не вза-
галі робоча сила невисокої кваліфікації. Для того щоб полегшити
громадянам підшукання роботи, а підприємства забезпечити робо-
чою силою, була створена державна служба зайнятості, її створен-
ня було обумовлене тим, що забезпечення зайнятості і розміщення
трудових ресурсів мають не тільки соціально-економічне, а й гли-
боке юридичне значення. Окільки вона становить один з основних
елементів, що сприяє розвитку економіки кожної країни.
Зайнятість є також умовою для розвитку особистості. 
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СТАНОВИЩЕ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я НА РИНКУ ПРАЦІ

Бондаренко Павло Іванович,
старший викладач кафедри управління та адміністрування 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Анотація. Автором розглянуте становище людей з обмеженими мож -
ливостями здоров`я на ринку праці. Проаналізовано забезпечення профе-
сійної та трудової реабілітації осіб з інвалідністю в Україні.

Annotation. The author examines the situation of people with disabilities in
the labor market. Provision of vocational and labor rehabilitation of persons with
disabilities in Ukraine is analyzed.

Особи з фізичними обмеженнями здоров’я відносяться до
уразливих груп населення, потребують соціальної захищеності
через те, що їм важко конкурувати на ринку праці в сучасних еко-
номічних умовах. Згідно з Конституцією України, кожному грома-
дянину держави гарантоване право на працю, вільне обрання про-
фесії та можливість заробляти собі на життя працею.

В Конвенції МОП № 159 про професійну реабілітацію та зайня-
тість інвалідів, ратифікована Законом України № 624–ІV (624–15)
від 06.03.2003 р., під терміном «інвалід» розуміється особа, можли-
вості якої отримувати роботу та просуватися по службі значно
обмежені у зв’язку з належним чином підтвердженою фізичною чи
розумовою вадою. 

В Конвенції про права інвалідів окреслюються, зокрема, такі
прин ципи професійної реабілітації, як: вжиття заходів з метою за -
безпечення і оцінки служб професійної орієнтації, професійного
навчання, працевлаштування, зайнятості, а також інших пов’яза-
них з ними служб, щоб інваліди мали можливість отримувати, збе-
рігати роботу та просуватися по службі; вжиття заходів для сприяння
встановленню та розвитку служб професійної реабілітації та зайня-
тості для інвалідів у сільських районах і у віддалених місцевостях;
забезпечення підготовки і наявності консультантів з реабілітації та
іншого персоналу, який має відповідну кваліфікацію і відповідає за
професійну орієнтацію, професійне навчання, працевлаштування
і зайнятість інвалідів [1].

Професійна реабілітація передбачає відновлення знижених або
втрачених професійних функцій, відбір професії та адаптацію до неї,
поновлення трудової діяльності інваліда в колишній або в новій
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професії. Професійна реабілітація включає заходи із забезпечення
зайнятості інвалідів, експертизи потенційних професійних здіб-
ностей, професійної орієнтації, професійної підготовки, підготов-
ки робочого місця, професійно-виробничої адаптації, раціональ-
ного працевлаштування, динамічного контролю за раціональністю
працевлаштування і успішністю професійно-виробничої адаптації.

Закон України «Про зайнятість населення», визначає правові,
економічні та організаційні засади реалізації державної політики
у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав
громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від
безробіття. До категорій громадян, яким надаються додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню, згідно із цим Законом належать, зок-
рема, інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею
26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування«. Інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 За -
кону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання« пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соці-
альну допомогу відповідно до законів України «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам« і «Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам«, може набути статусу безробітного [2]. 

Велику роль у забезпеченні професійної та трудової реабілітації
інвалідів відіграє Державна служба зайнятості України. Основою
реалізації соціальної політики України щодо забезпечення рівних
прав інвалідів на ринку праці є Закон України «Про зайнятість
населення», що відносить осіб із інвалідністю до соціально вразли-
вих категорій населення, надаючи їм додаткових гарантій сприян-
ня в працевлаштуванні.

Професійна орієнтація, професійне навчання, працевлашту-
вання, створення робочих місць для інвалідів та їх працевлашту-
вання згідно з трудовими рекомендаціями медико-соціальної екс-
пертної комісії становлять другий етап професійної реабілітації
інвалідів, що здійснюється рядом організацій та установ, основни-
ми з яких є: місцеві органи соціального захисту населення, держав-
на служба зайнятості населення, Фонд України соціального захис-
ту інвалідів, Фонд соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України, підприєм-
ства та організації, громадські організації інвалідів. 

Функціями державної служби зайнятості щодо працевлаштуван-
ня інвалідів визначено: облік робочих місць підприємств, на які
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можуть бути працевлаштовані інваліди; створення банку даних з про-
фесіограм професій та видів робіт на підприємствах у зоні обслугову-
вання; облік інвалідів, які самостайно звернулися по допомогу у пра-
цевлаштуванні або направлені МСЕК та відділами соціального
захисту населення; надання консультацій з питань працевлаштуван-
ня, умов та оплати праці, професійної підготовки, підвищекння ква-
ліфікації та перепідготовки, можливостей навчання інвалідів; профо-
рієнетація, поглиблена профконсультація, профдобір або профвідбір,
визначення професійної придатності особи з обмеженою працездат-
ністю з урахуванням професійних інтересів, нахилів, здібностей.

Отже, Питання працевлаштування інвалідів вимагає чуткої узго -
дженості дій, що дозволить повернути багатьох людей з особливими
потребами до активного суспільного життя та трудової діяльності.
Лише плідне співробітництво всіх соціальних партнерів забезпечить
ефективність вирушення державних завдань щодо забезпечення
права інваліда на гідну працю, їх інтеграцію в суспільство.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМАТИКИ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Бусняк Надія Андріївна,
Студентка 3 курсу, групи ЖР-17 /1, факультет журналістики
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Женжера Сергій Володимирович,
к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин 

та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна», shvjed@ukr.net

Анотація. Журналіст має уникати штампів, особливо щодо людей з ін -
ва лідністю. Варто надати слово їм самим та їх родичам. Це створить пере-
думови для живого спілкування. Також важливо дати цим людям шанс проя-
вити себе на професійному рівні. Тоді наше уявлення набуде автентичності.

Annotation. The journalist should avoid stamps, especially for people with
disabilities. It is worth giving a word to them and their relatives. This will create
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the preconditions for live communication. It is also important to give these peop-
le a chance to prove themselves on a professional level. Then our imagination will
become authentic.

Слід уникати штампів, які зводять описи людини до однієї ха -
рактеристики — її інвалідності, та заважають побачити людину-осо -
бистість. Навіть суто теоретично, з точки зору формальної логіки,
характеристика є прийомом, подібним до визначення, і дає спро-
щений, тенденційний опис об’єкта.

А коли ми маємо справу з живою людиною, то часто краще дати
слово їй особисто — нехай люди з інвалідністю кажуть самі за себе.
Досвід показує, коли людина з інвалідністю впевнено й авторитет-
но розповідає про якусь конкретну ситуацію, ймовірніше, що ауди-
торія людей, які не мають інвалідності, повірить, що люди з інва-
лідністю обізнані та кваліфіковані.

Є сенс заохочувати розуміння громадськістю проблем, із яки ми
стикаються люди з інвалідністю. Писати про бар’єри (фізичні, інфор -
маційні, ментальні, інституційні) і про те, як їх долати. Ці бар’єри,
з якими стикаються люди з інвалідністю, створені самим суспіль-
ством. Парадоксально, але пізніше кожний член суспільства сам
на ражається на ці бар’єри (наприклад, коли народжує дитину, або
ж коли хворіє, коли наближається старість тощо).

Необхідно надавати практичну інформацію. Наприклад, прості
та конкретні поради щодо того, як спілкуватися з нечуючим або
тим, хто погано бачить.

Варто регулярно спілкуватися з організаціями людей з інвалідніс-
тю або організаціями, які працюють у цій тематиці. Щонайменше,
аби дізнатися, які питання наразі актуальні.

За нинішньої ситуації в Україні інформаційних приводів щодо
теми інвалідності не бракує. Втім, не зловживаймо ними.

Щоб висвітлювати тему інвалідності як інформаційний привід,
не обов’язково пам’ятати лише про Міжнародний день людей з ін ва -
 лідністю (щороку відзначається 3 грудня), Всесвітній день бороть-
би зі СНІДом (1 грудня) чи День незалежності України (24 серпня)
або згадувати про «Стандартні правила забезпечення рівних мож-
ливостей для інвалідів» [1] чи Закон України «Про основи соціаль-
ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [2].

Особливо дієвою є півпраця з журналістами з інвалідністю або
з журналістами, в сім’ї яких є хтось з інвалідністю — це надає автен-
тичності нашому уявленню щодо людей з інвалідністю — як на
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побутовому, так і на професійному рівні. Особливі можливості для
цього надають відкриті інклюзивні середовища — в освітній сфері
нашої держави це передусім Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна».
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Анотація. Люди з інвалідністю мають відчувати себе повноцінними
членами суспільства. Держава повинна створювати умови для забезпе-
чення їх прав та належних умов існування. Потрібно вирішувати пробле-
ми працевлаштування осіб з інвалідністю. А саме проводити професійне
навчання створювати цільові програми, стимулювати підприємства які
надають робочі місця людям з інвалідністю. В Університеті «Україна»
створені всі умови для навчання студентів з особливими потребами.

Annotation. People with disabilities should feel like full members of society.
The state must create conditions to ensure their rights and proper conditions of
existence. Employment problems for people with disabilities need to be addressed.
Namely, to conduct vocational training to create targeted programs, to stimulate
enterprises that provide jobs for people with disabilities. The University «Ukrai -
ne» has created all the conditions for the education of students with special needs.
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Проблеми людей з інвалідністю потрібно вирішувати бо вони
та кі ж члени суспільства і мають право на повноцінне життя. Маю -
чи підтримку вони можуть принести користь країні.

Для сучасної України ці проблеми дуже актуальні. Насамперед це:
– неможливість вільного пересування;
– відсутність пандусів, ліфтів, транспорту з підйомниками;
– дуже низькі пенсії по інвалідності.
Але окремо стоїть проблемами працевлаштування людей з ін -

ва лідністю. В Україні цьому особливо перешкоджають ряд об’єк-
тивних та суб’єктивних факторів, серед яких:

– відсутність інформації про підприємства які створюють
робочі міста для осіб з інвалідністю;

– люди з обмеженими можливостями не завжди можуть конку-
рувати з здоровими в інтенсивності виконання роботи; низька опла-
та вакансій які пропонуються людям з особливими потребами;

– відсутність гнучких форм організації праці, та механізмів
заохочення роботодавців.

На нашу думку, серед факторів, що можуть сприяти вирішенню
цих проблем потрібні:

– правове та нормативне регулювання працевлаштування осіб
з інвалідністю;

– професійне навчання осіб з особливими потребами;
– прийняття та впровадження державних (або доручення до

міжнародних) цільових програм.
Проте не можна забувати про поточні об’єктивні причини, які

заважають вирішенню проблем. Насамперед:
– економічна криза (як на рівні світової економіки, так і у нас

в країні, де вона фактично перманентно триває з початку 80-х років
минулого сторіччя);

– відсутність механізму масового та економічно доцільного вклю -
чення людей з інвалідністю в активне громадсько-корисне життя.

Тому заходи щодо вирішення проблем по працевлаштуванню
людей з інвалідністю мають бути пристосовані до реалій часу, а не
вирушувати суто ідеальну проблему на папері. Зокрема потрібні:

– введення диференційованої норми працевлаштування людей
з інвалідністю по підпрємствам і організаціям у відповідності зі сфе -
рою їхньої діяльності;

– залучення і допомога громадських організацій;
– і особливо заходи, зокрема навчально-виховні, щодо зміни

су спільного сприйняття осіб з особливими потребами.
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Доки в суспільстві не сформується стійке переконання в тому що
особи з інвалідністю це не тільки об’єкт проявів співчуття і гуманнос-
ті, але й потужний потенціал для економічного, інтелектуального
і творчого розвитку суспільства проблеми цих людей у нас в країні
кардинально не будуть вирішені. В Університеті «Україна» навчається
багато студентів з обмеженими можливостями, які здобувають освіту
за різноманітними спеціальностями. Вони в подальшому зможуть
плідно працювати за обраним фахом. Отже, співпраця держави, гро-
мадських організацій та нашого Університету вже є потужним чинни-
ком, що впливає на працевлаштування людей з особливими потреба-
ми і побудову інклюзивного суспільства в державі.

ДОСТУПНІСТЬ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ 
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Варгуляк Олена Геннадіївна,
студентка 1 курсу Дніпропетровського університету митної справи та фінансів

olenavarhuliak@gmail.com
Приймаченко Дмитро Володимирович, 

д.ю.н, професор, проректор з наукової роботи 
Університету митної справи та фінансів

Анотація. Тези присвячено загальним засадам зайнятості осіб з інва-
лідністю. Особливу увагу приділено питанню створення для цих осіб умов
доступності до сфери зайнятості. Наведено низку дефініцій, які сто-
суються задекларованої теми. Окреслено ключові проблеми щодо реаліза-
ції осами з інвалідністю права на працю. Сформульовано пропозиції щодо
ймовірних шляхів їх вирішення.

Annotation. Theses are devoted to the general principles of employment of per-
sons with disabilities. Particular attention was paid to the creation of conditions for
access to employment for these persons. A number of definitions relating to the decla-
red theme are given. Key problems with the implementation of wasps with disability
right to work are outlined. Suggestions are made as to the likely ways of their solution.

У статті 43 Конституції України [1] йдеться про те, що кожен має
право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. При
цьому державу зобов’язано створювати умови для повного здійс-
нення громадянами права на працю.

Відповідне конституційне право реалізується шляхом залучен-
ня осіб до сфери зайнятості.
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Закон України «Про зайнятість населення» визначає зайнятість
як не заборонену законодавством діяльність осіб, пов’язану із задо-
воленням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання
доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також
діяльність членів однієї сім’ї, які здійснюють господарську діяль-
ність або працюють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх
власності, у тому числі безоплатно (стаття 1) [3].

Перелічені вище норми національного законодавства повною
мірою узгоджуються з вимогами міжнародно-правових актів, які
регламентують питання забезпечення, охорони та захисту права
осіб з інвалідністю на зайнятість.

Зокрема відповідно до статті 27 Конвенції ООН про права осіб
з інвалідністю [2] відповідну категорію осіб в Україні наділено правом
на працю на рівні з іншими, а державу, зі свого боку, зобов’язано забез-
печити особам з інвалідністю відкритість, інклюзивність і доступність
ринку праці та стимулювати їх наймання у приватному секторі.

При цьому з наукової точки зору, зайнятість осіб з інвалідністю —
це особисто здійснювана суспільно корисна діяльність осіб з інвалід-
ністю, спрямована на їх соціалізацію та самореалізацію, створення
матеріальних і духовних благ для задоволення потреб суспільства
у цілому і зазначених осіб зокрема, що, як правило, передбачає отри-
мання доходу, і яка забезпечується здійсненням державою заходів,
спрямованих на забезпечення можливості осіб з інвалідністю реалізу-
вати конституційне право на працю без будь-яких проявів дискримі-
нації [4, с. 26]. Отже, беззаперечно, зайнятість дає можливості особам
з інвалідністю подолати негативні наслідки інвалідності, поліпшити
матеріальне становище, приєднатися до суспільних цінностей тощо.

Право на зайнятість як і будь-яке інше право переважна біль-
шість осіб з інвалідністю може реалізувати виключно в разі ство-
рення умов доступності, які б враховувати різноманітні потреби
цих осіб у безбар’єрності навколишнього середовища, транспорту,
доступності інформації тощо.

На нашу думку, доступність для людей з інвалідністю об’єктів
і послуг, у тому числі у сфері зайнятості, означає властивість відпо-
відних об’єктів і послуг, яка дає змогу особам цієї категорії вільно
ними користуватися без будь-яких бар’єрів, у тому числі завдяки
адаптації чи спеціальному дизайну.

Це стосується різних аспектів: 1) належної законодавчої регла-
ментації питання зайнятості осіб з інвалідністю з урахуванням усіх
їхніх потреб і законних інтересів, 2) прийняття людей з інвалідніс-
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тю повноцінними учасниками трудових відносин; 3) забезпечення
архітектурної та транспортної доступності оточуючого середовища;
4) використання інформації у доступних форматах для її сприйнят-
тя особами з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, психічними
розладами та розумовою відсталістю; 5) забезпечення належного
рівня оплати праці тощо.

Відтак, доступність сфери зайнятості для осіб з інвалідністю —
це не лише безбар’єрне приміщення місця роботи, а й сприйняття
колективом, надання необхідної інформації, належна оплата праці,
можливість дістатися місця роботи громадським транспортом тощо.

Слід відзначити, що з метою забезпечення права осіб з інвалідніс-
тю на зайнятість Конституцією України [1] та спеціальним законодав-
ством у сфері зайнятості гарантовано гідну оплату їх праці, належні
умови роботи (у тому числі, організовані з урахуванням їхніх потреб),
забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю шляхом установлення 
4-від соткової квоти працевлаштування на підприємствах, в установах
та організаціях, надання послуг з їх професійної та трудової реабіліта-
ції, преференцій для працедавців, ведення обліку вакансій для працев-
лаштування осіб з інвалідністю, навчання та перекваліфікацію тощо.

Як результат, сфера зайнятості осіб з інвалідністю стабільно роз-
вивається. Із року в рік прослідковується стійка тенденція до збіль-
шення чисельності працюючих осіб з інвалідністю. Однак уже багато
років поспіль актуальними залишаються питання створення архітек-
турної доступності навколишнього середовища, у тому числі підпри-
ємств, установ та організацій, до яких працевлаштовуються особи
з інвалідністю, створення умов для належного рівня комунікації осіб
з інвалідністю, ліквідації їх фіктивної зайнятості, унеможливлення
заниження рівня оплати праці, залучення до сфери зайнятості внут-
рішньо переміщених осіб з інвалідністю та учасників АТО тощо.
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Анотація. Аналізуються проблеми щодо працевлаштування осіб з ін -
ва лідністю в Україні, шляхи їх вирішення та роль Державної служби зай-
нятості в цьому процесі.

Annotation. The article analyzes the problems of employment of disabled
people in Ukraine, ways of their solution and the role of the State Employment
Service in this process.

В Україні права осіб з інвалідністю на участь в активному житті
суспільства й захист їхніх інтересів закріплені низкою законодавчих
та нормативно-правових актів. Вони спрямовані на створення їм
рівних з іншими громадянами можливостей у реалізації цивільних,
політичних та інших конституційних прав і свобод. В Основному
Законі держави права і свободи осіб з інвалідністю окремо не обу-
мовлюються, а надаються їм з усіма громадянами України, підкрес-
люючи тим самим їх рівноправність.

В Україні чисельність осіб з інвалідністю за останні роки збіль-
шилась і становлять сьогодні 2,6 мільйона осіб, які перебувають на
обслуговуванні в органах праці та соціального захисту населення.

Проблема полягає в тому, що із загального числа осіб з інвалід-
ністю майже половина перебуває у працездатному віці і потребує
реабілітації та подальшого працевлаштування.

Ми ставимо за мету проаналізувати можливість комплексного
підходу до працевлаштування людей з інвалідністю.

Як свідчить досвід практичної діяльності, особи з інвалідністю не
можуть на рівних конкурувати на ринку праці, особливо в сучасних
еко номічних умовах, коли перехід до ринкових відносин вимагає ін тен -
сифікації виробництва, підвищення вимог до загального фізичного та
інтелектуального стану працюючих. Тому професійна реабілітація осіб
з інвалідністю стала однією з найважливіших проблем суспільства.

Завдання полягають у тому, щоб при аналізі даної проблеми,
спираючись на нормативно-правову базу соціального захисту осіб
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з інвалідністю, розробити методи діяльності державних центрів
зайнятості у сприянні їх працевлаштуванню.

В Україні права осіб з інвалідністю на отримання соціальної
допомоги та реабілітації закріплені у законі «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні», який став важливою віхою
у наближенні соціальної політики України до світових стандартів.

Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 3 травня 1995 р.
№ 314 «Про організацію робочих місць та працевлаштування

осіб з інвалідністю» затвердив положення про робоче місце осіб
з інвалідністю та порядок працевлаштування осіб з інвалідністю,
а постановою від 28 грудня 2001 р. № 1767 «Про затвердження по -
рядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і органі-
заціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту
осіб з інвалідністю, акумуляції, обліку та використання цих коштів»
визначив механізм сплати штрафних санкцій, передбачених ст. 20
Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалід-
ністю в Україні». Цим же законом встановлені нормативи броню-
вання робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю не
менше 4% від загальної чисельності працюючих.

Новою віхою по вирішенню проблем професійної реабілітації
осіб з інвалідністю став Закон України від 05.10.2005 р. «Про реабіліта-
цію осіб з інвалідністю в Україні» та Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо реалізації особами з інвалідністю
права на трудову зайнятість» від 23.02.2006 р., яким внесено ряд змін
до законів України «Про зайнятість населення», «Про загально обо -
в’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та
інші, цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні
засади створення правових, соціально-економічних, організаційних
умов для усунення або компенсації обмежень життєдіяльності, викли-
каних порушеннями здоров’я зі стійким розладом функціонування
системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного,
соціального благополуччя, сприяння їм у до сягненні соціальної та
матеріальної незалежності; та Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо реалізації особами з інвалідністю права
на трудову зайнятість» від 23.02.2006 р., яким внесено ряд змін до зако-
нів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» та інші.

До вирішення проблеми професійної реабілітації залучені дер-
жавні адміністрації, органи місцевого самоврядування, відповідні Мі -
ністерства, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, громадські
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організації осіб з інвалідністю, спілка промисловців та підприємців,
підприємства всіх форм власності та Державної служби зайнятості.

Вже сьогодні Державною службою зайнятості розгорнуто комп -
лексну інформаційно-роз’яснювальну роботу для сприяння в адап-
тації на ринку праці осіб з інвалідністю можливостями. Проте, слід
відмітити, що не дивлячись на низку вищезгаданих законів, при-
йнятих державою на підтримку осіб з інвалідністю, існують пробле-
ми осіб з інвалідністю при працевлаштуванні.

Україна, приєднавшись до Європейської Соціальної хартії, послі -
довно прагне забезпечувати рівноправну участь громадян з інвалід-
ністю в суспільному житті. В цьому контексті Університет «Україна»
є активним суб’єктом у вирішенні цієї проблеми — через навчаль-
ний процес осіб з інвалідністю допомогти отримати висококваліфі-
ковану фахову підготовку і стати повноцінними, активними будів-
никами нової України.

Одна з головних труднощів полягає в тому, що кількість працез-
датних осіб з інвалідністю менше ніж кількість заброньованих робо-
чих місць. Таким чином, щоб виконати бронь, підприємства виму-
шені застосовувати різні не зовсім законні заходи, а саме приймають
на роботу осіб з 1 групою інвалідності (заздалегідь знаючи, що люди-
на не може працювати) формально з символічною зарплатнею.

Які ж основні напрямки розвитку трудової зайнятості осіб з ін -
валідністю? Для розв’язання поставлених завдань на державному
рівні потрібно мати чітке уявлення про тих, кому адресується ця
політика, володіти інформацією щодо кількісного і якісного складу
громадян з інвалідністю, зокрема у працездатному віці. Необхідно
мати чітке уявлення про осіб з інвалідністю, які бажають працювати,
про їхні вподобання та можливості, конкретну інформацію про їхню
здатність до професійно-трудової діяльності та багато інших відо-
мостей, пов’язаних із проблемами працевлаштування та зайнятості.

Список використаних джерел
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Вініченко Анна Анатоліївна,
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Женжера Сергій Володимирович
к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин 

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

Анотація. Актуальними проблемами людей з інвалідністю є відсутність
зручної інфраструктури, ефективної законодавчої бази, недостатня
активність та зацікавленість окремих держслужбовців, громадські сте-
реотипи, відсутність навчальних закладів. Вирішити ці проблеми можна,
скорегувавши законодавчу базу, заснувавши відповідний орган, який буде
контролювати дотриманість цієї бази. Проведення профілактичних бесід
у дітей шкільного віку щодо толерантності в суспільстві. Переобладнання
старих навчальних закладів та заснування навчальних закладів, які бу -
дуть випускати фахівців з інклюзією на кшталт Університету «Украї -
на», який є єдиним в Україні вищим навчальним закладом, який випустив
сотні спеціалістів з інклюзією.

Annotation. Actual problems of people with disabilities are lack of convenient
infrastructure, of an effective legislative base, insufficient activity and interest of
some civil servants, public stereotypes, lack of educational institutions. You can solve
these problems by adjusting the legislative framework by establishing a body respon-
sible for monitoring compliance. Conducting preventative discussions in school-age
children about tolerance in society. Renovation of old educational establishments
and establishment of educational establishments that will produce specialists with
inclusion, such as the University «Ukraine», which is the only higher education
institution in Ukraine that has graduated hundreds of specialists with inclusion.

Люди з інвалідністю, безумовно, сильні люди. Кожного дня вони
стикаються з великою кількістю проблем, більшість з яких, на справ -
ді, доволі легко вирішити, достатньо лише домогтися зацікавленос-
ті держави. Та поки цього, на жаль, немає в потрібному обсязі —
а люди з інвалідністю потребують допомоги.

Наразі, кількість людей з інвалідністю в Україні приблизно 6%
(2,6 млн, за даними 2017 р.) від населення країни. В сухому залиш-
ку можна припустити, що інклюзивна група населення насправді
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меншина. І, як відомо, держава повинна піклуватись про всі групи
населення, а особливо про меншини.

Якщо вести мову спеціально щодо проблем працевлаштування
людей з інвалідністю, то вони коріняться:

– у недостатньо розробленому законодавчому рівні;
– в практичному аспекті застосування існуючих міжнародних

та національних правових норм [1; 2];
– у стереотипах суспільства щодо людей з особливими

потребами;
– у малій кількості спеціальних навчальних закладів, що мо -

жуть випускати спеціалістів з інклюзією;
– у сфері праці для людей з інвалідністю, яка обмежується

розумовою працею та сферою послуг;
– у фіктивному працевлаштуванні (задля уникнення штрафів

за невиконання нормативу [2] з працевлаштування осіб з інвалід-
ністю на підприємстві).

Наприклад, минулих півроку під час праці в готелі на Північ но му
Кіпрі, що фактично керується законодавчими актами Туреччини,
довелось бачити достатньо велику кількість робітників з інвалідніс-
тю. Після дослідження цього питання, З’ясувалось, що в Туреччині
є закон подібний до нашого, проте він набагато ефективніше реалі-
зується на практиці. Згідно цього закону, працевлаштування людей
з інвалідністю відбувається механізмом квот та санкцій, тобто як
в державному, так і в приватному секторі обов’язкове залучення мі -
німальної кількості працівників з особливими потребами. В Україні
ж не вистачає дієвого органу, що буде контролювати подібні проце-
си — а як відомо, нашим людям необхідний контроль, бо рівень
правової культури поки що недостатньо високий щодо середніх
європейських стандартів.

Вирішенню цієї проблеми скоріш за все заважає фактор байду-
жості зі сторони держави, відсутність навчальних закладів з підготов-
ки фахівців з інвалідністю, та громадські стереотипи. І якщо останній
фактор є доволі мінливим, то два інших дійсно вагомі. На жаль, в Ук -
раїні є лише один університет з інклюзивною освітою — Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна» [3].

Університет «Україна» — єдиний вищий навчальний заклад ін тег -
рованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки,
диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я.
Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливими потребами.
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За роки існування університет випустив сотні спеціалістів з інклюзією,
які зарекомендували себе як самодостатні, обізнані фахівці.
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Анотація. Належне ставлення до людей з інвалідністю є ознакою дер -
жави з високим рівнем соціальної підтримки. В Україні це досить серйозна
проблема. Працедавці не готові приймати на роботу людей з інвалідністю.
Вирішити цю проблему можна лише наданням освіти людям з інклюзією,
забезпеченням для них зручних робочих місць і зручного пересування містом
в громадському транспорті, а також важливо оприлюднювати їхні про-
блеми в ЗМІ, не забуваючи привчати молодь до розуміння того, що ми всі
рівні. Важливу роль для подальшого працевлаштування відіграє ВМУРоЛ
«Україна», він надає змогу людям з інвалідністю отримувати вищу освіту
на рівні з іншими студентами. 

Annotation. Good treatment of people with disabilities is a sign of a state with
a high level of social support. This is quite a serious problem in Ukraine.
Employers are not ready to hire people with disabilities. This problem can only
be solved by providing education for people with inclusion, providing them with
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comfortable jobs and convenient transportation through public transport, and it
is important to publicize their problems in the media, remembering to teach young
people to understand that we are all equal. The OIUoHD «Ukraine» plays an
important role for further employment, it enables people with disabilities to get
higher education at the leve with other students.

Належне ставлення до людей з інвалідністю є ознакою розвинутої
демократичної держави, і розуміння державою нагальних потреб своїх
громадян. Зрівняння можливостей здорових людей і людей з інвалід-
ністю скріплює соціальні зв’язки громадян країни. Люди з інклюзією
є невід’ємною складовою кожної з країн, догляд за ними є не лише
бажаною мірою — це обов’язок держави, адже всі люди рівні, і мають
право на комфортне життя і працевлаштування, від цього у виграші не
лише окремі особи, а й сама країна та суспільство загалом.

В Україні проблема працевлаштування людей з інвалідністю
(кількість яких різко зросла внаслідок бойових дій на Сході нашої
держави) є безперечною. Маємо недостатній рівень облаштування
транспорту, будівель, вулиць міста і робочих місць для потреб інва-
лідів, окрім цього існує також проблема неготовності нашої держа-
ви і працедавців сприймати людей з інклюзією, як повноцінних
працівників, адже у деяких з них відсутня освіта, яку важко отри-
мати в країні, де навчально-освітні заклади не пристосовані для їх
комфортного навчання. Та є ще одна, не менш важлива, проблема —
це відсутність психологічної підтримки інвалідів зі сторони держа-
ви, через що вони часто самі перестають вважати себе корисними
суспільству. Велику кількість робочих місць можна переоблаштува-
ти у найкоротший термін, і їх вже зможуть обіймати люди із певни-
ми вадами здоров’я, та наша держава не зацікавлена в цьому. Саме
українське суспільство дуже мало переймається цією проблемою, цю
проблему недостатньо висвітлюють у ЗМІ. За недостатності досвіду
наші працедавці бояться брати на роботу людей з вадами здоров’я,
через це страждає і населення, і економіка країни.

Вирішення проблеми вимагає комплексних заходів як від дер-
жави, так і від громади. Держава повинна опікуватись підготовкою
висококваліфікованих лікарів, це допоможе не лише надавати не об -
хідну допомогу людям з відхиленнями здоров’я, а й підніме загаль-
ний рівень медицини, що допоможе зменшити кількість людей
з подібними відхиленнями, підготовка висококваліфікованих аку-
шерів допоможе зменшити кількість новонароджених з інвалідніс-
тю, зокрема ДЦП, висококваліфіковані психотерапевти допомо-
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жуть пройти психологічну реабілітацію людям, що перенесли стрес
через інвалідність. Також важливо створити нові, або переобладна-
ти старі робочі місця так, щоб на цих місцях могли працювати люди
з інклюзією, обладнати громадський транспорт, вулиці міста, будів-
лі для зручного пересування інвалідів, це допоможе людям з інва-
лідністю отримати робочі місця, а державі додаткову економічну
підтримку. Не менш важливою дією має бути побудування держа-
вою освітніх і доосвітніх закладів (дитсадків, шкіл, інститутів і уні-
верситетів) з гідними умовами для зручного навчання в них людей
з інвалідністю, обладнати подібним обладнанням вже наявні закла-
ди, адже люди з різними фізичними можливостями мають відчува-
ти свою рівність в правах, працедавці мають зрозуміти що люди
з інвалідністю не гірші працівники за певних умов, ніж звичайні
працівники. Суспільство ж в свою чергу має усвідомити що всі ми
люди, ще з дитинства дітям має прививатися розуміння того, що ми
рівні в правах, і кожен з нас має можливість досягти вершини.

Поточним вирішенням цієї проблеми може бути перейняття
до сві ду європейських колег у питанні працевлаштування людей
з інвалідністю. Зараз є багато робочих місць де могли б працювати
люди з вадами здоров’я, головне переконати працедавців у їхній пра -
цеспроможності, для цього варто частіше оприлюднювати в ЗМІ
цю інформацію. Варто змінити ставлення суспільства до таких
людей, потрібно показати, що інваліди теж можуть працювати не
гірше здорових людей.

Університет «Україна» відіграє не останню роль у наданні рів-
них конкурентоздатних можливостей працевлаштування людям
з інвалідністю. Він є унікальним для нашої країни, на сьогодні він
є єдиним в Україні університетом, який пристосований до навчан-
ня в ньому людей з інвалідністю. Завдяки йому люди з інвалідніс-
тю, що раніше не мали можливості отримати вищу освіту через
неналежні умови інших університетів, тепер можуть тут вивчитись
на спеціальність, яку забажають, щоб потім мати змогу працевлаш-
туватися. Це не просто університет, — це шанс, який дається кож-
ному, хто хоче вдосконалитись. Україна потребує більше таких
закладів, адже вони є однією із головних опор, що мають підняти
нашу державу на один рівень з європейськими країнами по рівню
суспільної рівності.
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Анотація. У тезах розкрито проблему працевлаштування людей з ін -
ва лідністю. Проаналізовано відповідний закон Конституції України «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю». Проведено порівняння
між законом та дійсністю за допомогою співбесід з особами, у яких вияв-
лено порушення опорно-рухового апарату. Вказано на помилки працівників
державних лікарень. Запропоновано шляхи подолання порушених проблем.

Annotation. The problem of employment for people with disabilities was sol-
ved in the talking points. Act on the Framework for Social Protection of Persons
with Disabilities in Ukraine has been reviewed. Law and reality were compared
with the help through interiew people with physical-movement disabilities.
Human errors of local hospitals were described. Moreover. a number of possible
solutions were proposed.

Хоч Україна вважається історично європейською державою,
проте суспільство тільки-но починає звикати до людей з фізичними
обмеженими можливостями, тоді як у багатьох країнах світу (у т.ч.
європейських) людей сприймають такими, які вони є. Тому якщо
людина може впоратися з певним переліком професійних обов’яз-
ків, немає жодної підстави для того, щоб цю особу не прийняли на
повний робочий день. В Україні ж — справи йдуть складніше. У за -
коні Конституції України «Про основи соціальної захищеності осіб
з інвалідністю» зазначено, що рішення про працездатність особи
можна отримати після проходження медико-соціальної експерти-
зи. Але часто-густо медичні працівники пишуть аби-який висно-
вок, що ґрунтується на довідках минулих років. Тобто, насправді
маємо сумну картину: формальні підписи — на першому місці, стан
здоров’я людини — на другому. У зв’язку з цим, виникає питання
доречності проходження МСЕК [1].

Після того, як МСЕК визнає людину працездатною, вона може
знайти роботу, але є декілька тонкощів. З позитивних:
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– великі підприємства (до 25 осіб) повинні мати в штабі як
мінімум 4% працівників з вадами здоров’я [2];

– як правило, особливу людину приймають без
випробувального терміну;

– за проханням людини керівництво мусить встановити
неповний робочий тиждень чи день;

– у будь-яку мить можна отримати 30-ті денну відпустку за ра -
хунок підприємства (l та ll групи).

З негативних маємо: відповідно до статті 4 закону «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю» [3] для інклюзивних
людей мають створити доступне навколишнє середовище, але відсут-
ність нормальних доріг, пандусів і бордюрів для візочників — практич-
на сторона закону. А це означає, що без сторонньої допомоги людина
не потрапить на робоче місце. Такі правопорущення спостерігаємо
у столиці, тому про маленькі міста і селища України годі й казати. 

Отже, робимо висновок, що найголовнішою з актуальних про-
блем завжди була й залишається зараз — слабка допомога держави
у полегшенні життя людям, які потребують адаптованості і соціалі-
зації. Для створення комфорту пропонується зробити маленькі
кроки, які спричинять великі зміни:

1. Налагодити систему перевірки стану здоров’я (електронні чер -
ги, нове пристосоване обладнання, лікарі з медсестрами, що пік -
луються про фізичний та емоційний стан пацієнтів).

2. Підтримка з боку спеціально навченого фахівця (закріплен-
ня соціального працівника за людиною з обмеженнями руху для
того, щоб він допомагав їй робити повсякденні справи — поїздки
з роботи й додому, відвідування додаткових закладів, що поліп-
шують фізичний стан).

3. Створення відповідних умов на вулицях та у приміщеннях
(рівні дороги а також пандуси довжина яких — 36 м, висота підй-
ому — 3 м. У випадку якщо довжина більше ніж 36 м, обов’язково
треба застосувати електричні підйомники [4].

4. Розмови керівництва з підлеглими щодо толерантного і по -
зитивного ставлення до людини з особливими потребами.

Світ неможливо змінити за одну мить, але якщо задатися ціл -
лю, можна його суттєво покращити. І діяльність Відкритого міжна-
родного університету розвитку людини «Україна» — один із засобів
створення інклюзивного суспільства у нашій державі.
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Праця людей з інвалідністю важлива не лише для них (як засіб
покращення добробуту, набуття самоповаги та авторитету), а й для
всього суспільства. В умовах демографічної кризи залучення до
ринку праці додаткових працівників дозволяє підвищити обсяг сус-
пільного виробництва, отримати додаткові кошти до бюджету та
державних соціальних фондів.

Досягнення в Україні цілей людського розвитку поряд з вирішен-
ням багатьох проблем вимагає створення умов для повноцінного
суспільного життя людей з інвалідністю, тим більше що їхня кіль-
кість, як і питома вага в загальній кількості населення, постійно зрос -
тають. Люди з інвалідністю потребують не лише посилення держав-
ного соціального забезпечення, а й створення умов для реалізації
їхнього права на працю, навчання та зайнятість. Проте люди з інва-
лідністю, особливо молоді все ще мають обмежений доступ до якісних
послуг з професійного навчання, стикаються з труднощами при пра -
цевлаштуванні, не завжди одержують гідну зарплату за свою працю.
Незважаючи на наявність гарантованих законодавством прав щодо
забезпечення працевлаштування людей з інвалідністю, залучення
їх до продуктивної праці є слабким місцем у вітчизняній системі
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соціального захисту. Процес працевлаштування молодих людей
з інвалідністю в узагальненому вигляді можна уявити як такий, що
складається із двох компонентів: підбір (деколи — створення) під-
ходящого робочого місця для праці молодої людини; сприяння
формуванню в особи необхідних для працевлаштування професій-
но-кваліфікаційних якостей. Саме тому турбота про працевлашту-
вання молодих людей з інвалідністю, сприяння їм у реалізації кон-
ституційного права на працю має стати найважливішою функцією
кожного центру зайнятості. Звичайно, успішне працевлаштування
молодих людей з інвалідністю багато в чому визначається ефектив-
ністю технологій, форм, методів сприяння працевлаштуванню, що
використовує державна служба зайнятості. Працевлаштування без-
робітних осіб з інвалідністю зумовлене передусім наявністю вільних
робочих місць, на які вони можуть працевлаштуватися відповідно
до своїх бажань, нахилів і можливостей. Отже, характер робочого
місця, метод його пристосування до потреб молодої людини з інва-
лідністю, форма працевлаштування й визначають важливість плід-
ної і наполегливої співпраці центрів зайнятості з роботодавцями.
Розв’язати проблему продуктивної зайнятості молоді з інвалідністю
неможливо зусиллями якогось окремого органу чи організації, на віть
такої потужної, як державна служба зайнятості. Законодавство Украї -
ни передбачає, що підприємства, установи, організації, фізичні
особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та
створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідніс-
тю, у тому числі спеціальні робочі місця. 

Спеціальне робоче місце інваліда — окреме робоче місце або
частина виробничої площі, яка потребує додаткових заходів для ор -
га нізації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціональ-
них можливостей, зумовлених інвалідністю, шляхом пристосування
основного і додаткового устаткування, технічного обладнання тощо.

Створення спеціального робочого місця роботодавцем зазви-
чай може передбачати такі заходи:

– придбання спеціального або пристосування основного об -
ладнання, устаткування; послуги з доставки і встановлення спеці-
ального обладнання; організацію безперешкодного доступу до ро -
бочого місця особи з інвалідністю; 

– адаптацію змісту роботи, обов’язків, робочих процесів та за со -
бів виконання робіт до можливостей молодої людини з інвалідністю;

– індивідуальне супроводження на робочому місці особи з ін -
валідністю наставником (майстром) або індивідуальним асистентом.
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Робота для молодих людей з інвалідністю є не тільки засобом досяг-
нення певного рівня добробуту та економічної незалежності, а й на -
буття соціального досвіду, шани і поваги серед свого оточення, близь -
ких людей і родичів, взагалі в суспільстві. Допомогти молодим
людям з інвалідністю в реалізації їхніх здібностей і талантів, набут-
ті зазначених та інших цінностей є важливим соціальним обов’яз-
ком кожної посадової особи, кожного роботодавця.
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Annotation. The aspects of job placement of disable persons in Ukraine and
ways of its solution, and also the role of State employment service of Ukraine in
this process were analyzed in the article.

В Україні на законодавчому рівні закріплено квоту, яку мають
виконувати роботодавці при прийомі на роботу людей з інвалідніс-
тю. Так, відповідно до ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищенос-
ті інвалідів в Україні», для підприємств, установ, організацій, в тому
числі підприємств громадських організацій людей з інвалідністю,
фізичних осіб, які використовують найману працю, з чисельністю
працюючих 8 та більше осіб, норматив робочих місць встановлю-
ється в розмірі 4,0% від чисельності штатних працівників, а якщо
працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Згідно з чинним законодавством, роботодавці самостійно здійс -
нюють працевлаштування людей з інвалідністю відповідно до нор-
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мативів робочих місць. Нормативи поширюються як на державний,
так і на приватний сектори економіки. Та українські роботодавці не
завжди дотримуються цієї квоти. Це свідчить про те, що закон,
який покликаний дбати про забезпечення громадян з інвалідністю
правом на працю, насправді не завжди виконується.

Так, за січень-серпень 2017 року державними інспекторами праці
виявлено 977 порушень вимог законодавства щодо працевлаштування
людей з інвалідністю. Було зафіксовано 482 випадки невиконання
нор мативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.
Це складає 49,3% від загальної кількості порушень. У відділеннях Фон -
ду соціального захисту людей з інвалідністю не пройшли реєстрацію
146 роботодавців на яких працює 8 та більше осіб. 349 роботодавців не
подали звіти про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.
Зрештою, державними інспекторами праці було складено та пе редано
до суду 412 протоколів про адміністративні правопорушення.

Цікавим є той факт, що на державні підприємства, установи
і організації не поширюються умови щодо сплати санкцій за недот-
римання встановленого нормативу на працевлаштування людей
з інвалідністю. Відповідно, за даними аудиту Рахункової палати
України державних установ і підприємств, переважна більшість
бюджетних установ в Україні ухиляється від виконання цієї квоти.
Що стосується підприємств та організацій, які не належать до дер-
жавного сектору, то вони зобов’язані сплачувати санкції за невико-
нання квоти. Однак, навіть це не змушує багатьох роботодавців
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брати на роботу працівників, які мають інвалідність. Так, з грудня по
січень 2016 року роботодавцями, які не виконали нормативу щодо
працевлаштування осіб з інвалідністю, сплачено вдвічі більше адмі-
ністративно-господарських санкцій, ніж було заплановано держа-
вою. Це свідчить про небажання роботодавців брати на роботу осіб
з інвалідністю або принаймні про те, що простіше сплатити санкцію
ніж створити відповідні умови та знайти потрібного працівника.

Але існує й інша сторона цієї проблеми. Велика кількість робо-
тодавців не виплачують санкції, тому що зробили все від них залеж-
не для виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідніс-
тю: створили спеціальні робочі місця та здійснювали пошук осіб
з інвалідністю, зокрема шляхом залучення Державної служби зай-
нятості. Однак, вони так і не змогли виконати норматив з працев-
лаштування людей з інвалідністю. Тому суди не вбачають підстав
для стягнення санкцій з таких роботодавців.

Як бачимо, чинний порядок сплати роботодавцями адміністра-
тивно-господарських санкцій, по-перше, не заохочує їх до праце -
влаштування осіб з інвалідністю, а, по-друге, не має жодного сенсу
в умо вах, коли роботодавці не в змозі знайти та працевлаштувати не -
обхідну кількість працівників. Це означає, що задля ефективного пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю, Україна має подбати не лише про
доопрацювання законів, але й про реформування Служби зайнятості.
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Анотація: У тезах розглянуто актуальні проблеми людей з інвалід-
ністю в Україні, їх опис і вирішення. Проаналізовано стан сучасної дер-
жавної інфраструктури. Дано поради щодо організації навчального проце-
су у закладах освіти. У роботі описано проблеми працевлаштування та
наведено поради щодо нього. 

Annotation: The talking points are presented disable persons problems, his
description and solutions. The government modern infrastructure has been ana-
lysed. An organization of studies has been given advances. The scientific work
contains workforces and advances of description him.

Насамперед, проблеми людей з інвалідністю потрібно вирішува-
ти для забезпечення їхнього комфорту. У Законі України «Про осно-
ви соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [1; 2], держа-
вою гарантується забезпечення умов для людей з інвалідністю задля
дотримання їхніх прав [2] (ст. 4 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»). Вирішення проблем
людей з інвалідністю сприяє покращенню державної ін фра структури.

Нині більшість цих проблем є актуальними: пандусами обладнана
мала кількість місць українських міст, через що у людей, які пересу-
ваються на візках, виникають труднощі; громадські місця не завжди
обладнані спеціальною технікою, а у транспорті не завжди оголошу-
ють зупинки та немає зовнішніх мікрофонів [3]; простір для пересу-
вання є лише в окремих місцях; обмежені можливості подорожуван-
ня [4]. Також багато дітей і студентів з інвалідністю навчаються
дис танційно, оскільки лише деякі школи та заклади вищої освіти
пристосовані до навчання таких людей на стаціонарі. Але й плат-
форми дистанційного навчання потребують постійного оновлення.

Хоча ставлення до людей з інвалідністю поступово змінюється
у кращу сторону, у суспільстві досі зберігаються певні стереотипи [5],

людей з інвалідністю Секція V



[6], [7]: так, з одного боку, все частіше на робочих місцях можна поба-
чити людей з аутизмом або вадами слуху на посадах касира чи приби-
ральника в супермаркеті, перевіряючого квитків у кінотеатрі або водія
таксі; з другого ж боку, не кожна людина з інвалідністю наважиться
працевлаштуватися, і не кожен роботодавець на це по го диться.
Наприклад, людям із вадами зору або на візку важко пересуватися міс-
том, адже воно не обладнане зручностями, тому людина «робить вибір
на користь пенсії з інвалідності та залишається вдома» [8] або працює
дистанційно. Для роботодавців ж термін «інвалідність» є синонімом
непрацездатності [8]. Причиною цьому може бути їх необізнаність:
«Під час тренінгів навіть роботодавці, які орієнтовані на те, щоб взяти
на роботу людей з інвалідністю, непокояться, чи не доведеться їм
«няньчитися» із такими працівниками — аж до того, що питають, як
вони собі чаю зможуть налити» [8]. Тож, за статистикою Міністерства
соціальної політики та ресурсного центру «ГУРТ» 73,8% осіб з інвалід-
ністю «залишаються непрацевлаштованими» [9]; натомість, «в ЄС
середній показник зайнятості осіб з інвалідністю складає 38%» [9].

У Національній асамблеї людей з інвалідністю вважають, що
для людей з інвалідністю «мають бути такі самі вимоги, як і до ін -
ших» [8], «держава має створити умови» [8], а «бізнес — дослухати-
ся» [8]. Директор Київського УВП УТОС Олександр Вінковський [8]
уважає, що держава повинна повернутися «до нас обличчям» [8].
А власник пекарні «Good bread from good people» Владислав Ма ла -
щенко каже, щоб держава не заважала [8]. 

На порталі «Work.ua» радять шукати вакансії в мережі Інтернет,
підприємствах і центрах професійної реабілітації, державній служ-
бі зайнятості або на ярмарку вакансій людей з інвалідністю [10].
Також на сайті є фільтр, який відсортовує вакансії для людей з інва-
лідністю [11]. Журналістка та дикторка Оксана Радушинська радить
визначити галузь для повної самореалізації. А ще вона каже: «Коли
людина — майстер своєї справи, то фізичні властивості не стають
визначальними у рішенні, взяти її на роботу чи ні» [10].

Отже, у підсумку, можна виокремити такі проблеми: (1) труд-
нощі з пересуванням; (2) недостатнє екіпірування громадських місць;
(3) мала кількість закладів освіти, пристосованих до інклюзивного
навчання; (4) застарілість або відсутність бази дистанційного на -
вчання; (5) психологічна неготовність сприймати людей з інвалід-
ністю й людська необізнаність.

На нашу думку, для їх вирішення по відношенню до людей з інва-
лідністю потрібно: (1) обладнувати якомога більше вулиць і громад-
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ських місць; (2) створювати окремі навчальні плани для людей з інва-
лідністю чи універсальні плани задля комфортного навчання, або від-
коригувати існуючі; (3) слідкувати за базою дистанційного навчання,
постійно оновлювати її; (4) проводити більше лекцій на інклюзивну
тему, широко висвітлювати її у ЗМІ. Тоді як самим людям з особливи-
ми потребами варто: (1) визначатися з професією, у якій можна повно
реалізувати можливості; (2) шукати вакансії в Інтернеті; (3) не бояти-
ся розпитувати роботодавця про організаційні деталі роботи.
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Анотація. Для працевлаштування людей з інвалідністю слід переходити
від думок та ідей до конкретних дій. Вирішальними мають стати фінансу-
вання, створення відповідних технологій, якісна Інтернет-реклама. А мож-
ливість для цього відкриває нормативна база та суспільні рухи. Організації
з питань людей з інвалідністю можуть створюватися на будь яких рівнях —
як в навчальних закладах, так і при державних адміністраціях. А там, де
вони є, то потрібно покращувати та налагоджувати їх роботу.

Annоtation. In order to employ people with disabilities, you need to move
from thoughts and ideas to concrete actions. Funding, creating the right techno-
logies, quality online advertising should be decisive. And the opportunity for this
opens the legal framework and social movements. Organizations for people with
disabilities can be set up at any level — both in educational institutions and in
public administrations. And where they are, you need to improve and improve
their performance.

Кожна людина, не дивлячись на її вік, стать, колір шкіри чи
фізичні можливості, має повна право на повноцінне життя. Таке
ствердження може розділятися між людьми, а може бути темою для
сварки. В будь-якому випадку, дана тема має бути висвітлена та обго-
ворена. Якщо розглядати точку зору прихильників вирішення про-
блем людей з інвалідністю — то варто сказати, що такі люди потре-
бують усі соціальні блага та можливості, що й всі люди. Тому, для
цього необхідно створювати певні особливі умови (наприклад, особ-
ливі умови користування публічним транспортом, побутові прилади,
прилади в навчальних закладах і публічних місцях для людей з обме-
женими можливостями). З іншого боку, ідея — не вирішувати про-
блеми таких людей абсолютно не виправдовує себе. В будь-який
день, годину чи хвилину — будь-яка людина може стати інвалідом
у разі нещасного випадку, якщо і до цього була фізично здоровою.
Тому, це доказую нашу рівність між собою, адже всі ми люди — про-
сто комусь повезло, а комусь ні. Таким чином, всі заслуговують на
можливості, а неприхильники цієї ідеї протирічать самі собі, бо
і вони не застраховані від того, щоб втратити фізичні можливості. 
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В нашій державі, окрім того, що в принципі усі сфери соціально-
го життя знаходяться на нижчому рівні, аніж в більшості європейсь -
ких держав, умови для людей з інвалідністю практично не покращу-
ються. Приклад, у Франції — проїзд у метро здійснюється 2 шля хами:
для звичайних людей — оплата як і в нас, для людей з обмеженими
можливостями — безкоштовно і можна спокійно пройти в спеціаль-
ному місці. Однак ніхто з звичайних людей безкоштовно не їздить.
Адже, існує великий штраф. Така сама модель існує для публічних
туалетів. В Україні — всюди все однаково для всіх. 

Умов працевлаштування для людей з інвалідністю в цілому, не
існує. Тобто, такі люди можуть працювати, однак не всюди і не
завжди (звичайно, перелік робіт для таких людей є менших, адже де -
які роботи потребують повної працездатності, або особливих нави-
чок). Однак, якщо говорити про звичайні, «стандартні роботи», то
необхідно створювати особливі умови. 

Принципове вирішення цих проблем полягає у можливості
працювати з дому, чи спеціальних кабінетів з приладами для таких
людей, дотримання коротшого робочого дня, або іншого плану
виконання. Ідея в тому, щоб створювати зручніші умови для людей
з інвалідністю, які будуть сприяти їх кращій роботі та можливості
працювати для самозабезпечення. А які саме умови — це вже інше
питання. Необхідно виділяти значно більше коштів на такі проек-
ти, однак в нашій державі більшість коштів в різних сферах йдуть на
дещо інші «проекти» (звичайно, не всі люди не хочуть покращува-
ти умови, однак більшість). Також необхідно, щоб люди створюва-
ли спілки, організації на добровільній основі, які будуть допомага-
ти таким людям, коли держава не в змозі, або не хоче цього робити.
Знову ж таки, справа в усвідомленості.

На заваді такого роду проектам переважно стоїть небажання, а та -
кож непідготовленість суспільства до вищезазначених змін. Для того,
щоб все сталося, необхідно змінити мислення суспільства (від просто-
го електрика чи прибиральниці до політика або бізнесмена). Має ста-
тися якісне змінення ставлення людей до тих чи інших речей. Тому,
обставина номер один — час. Обставина номер два — дії, які сприяти-
муть цьому. Обставина номер три — думки робити це, та поява людей-
ініціаторів. Однак, якщо такі теми обговорюються, то шанс є. Знову ж
таки, не можливо знати точно, чи такі зміни настануть, адже доля кож-
ної держави змінюється щохвилини. Тим не менш, пробувати необхідно. 

Якщо говорити про вирішення цих проблем одразу і зараз, не че -
 каючи поки прийде нагода (адже така нагода прийде, лише якщо ро -
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бити щось зараз і кожен день після цього), то можна використовувати
соціальні мережі, і зацікавлені люди можуть створювати сторінки та
групи, в яких вони будуть проводити акції та проекти для покращення
умов — збирати кошти, знімати фото- та відеоматеріали, висвітлюва-
ти такі питання та зацікавлювати суспільство. Тоді все піде саме собою.
Однак необхідно почати і тоді, можливо, і державні організації та люди
з грошима допоможуть, адже це увага та можливості для всіх. 

Університет «Україна» надає такі можливості в тій, чи іншій мірі.
Адже студенти з обмеженнями можуть тут навчатися, маючи необ-
хідні умови, а такі люди в цілому — можуть тут працювати. В подаль-
шому — можливо створювати більше проектів та акцій. Та більше
займатися соціальними мережами, щоб привертати більше уваги
українців, адже ця популярність може змінити багато чого. Необ -
хідно щоб це стало рухом, який набирає оберти. Youtube, Instagram,
facebook та інші мережі підходять для таких цілей як ніколи. Адже
сторона маркетингу та реклами є вирішальною в цьому випадку.
Звичайно, і фінансування необхідно. 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
ПОСТУПОВИМИ КРОКАМИ ДО УСПІХУ

Захарчук Катерина Дмитрівна,
Студентка 3 курсу, групи ДЗ-19.3-1 

Інженерно-технологічний інститут, Університету «Україна»
retem382@gmail.com

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

та соціально-гуманітарних дисциплін 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

shvjed@ukr.net

Анотація. Нажаль наше суспільство ще не готове надати належні
умови життя і праці для людей з інвалідністю. Цим людям кожного дня
доводиться прилаштовуватися до існуючої реальності. В Україні недос-
татньо великий ринок праці. Потрібно змінити ставлення суспільства до
людей з інвалідністю. Потрібно облаштувати місто пандусами, підйом-
никами, створити нові робочі місця для людей з інвалідністю. Універ си -
тет «Україна» дає можливість таким людям здобути вищу освіту яка
в подальшому надасть можливість людям з інвалідністю стати першок-
ласними фахівцями у своїй справі.
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Annotation. Unfortunately, our society is not yet ready to provide adequate
living and working conditions for people with disabilities. These people have to adjust
to the existing reality every day. There is not a large labor market in Ukraine.
The attitude of society towards people with disabilities needs to be changed. It is
necessary to equip the city with ramps, lifts, create new jobs for people with disa-
bilities. The University «Ukraine» gives the opportunity to such people to get hig-
her education which will further enable people with disabilities to become first-
rate specialists in their field.

Вирішувати проблеми людей з інвалідністю важливо, тому що
вони звичайні люди, люди з інвалідністю, так прописано в Ре зо лю -
ції ООН про права осіб з інвалідністю [1]. Побут повинен бути при-
стосований до кожної людини. Правами та обов’язками люди з ін -
валідністю не відрізняються від всіх інших людей, а захищати права
людей це обов’язок держави.

Проблеми людей з інвалідністю наразі є дуже актуальними
в Україні, тому що далеко не кожен транспорт, будівля, відповідає
потребам людей з інвалідністю. Умови життя повинні бути зручни-
ми для всіх людей, незалежно від стану здоров’я. Люди з інвалідніс-
тю повинні мати можливість самостійно пересуватися містом.

Проблема полягає в тому що, люди з інвалідністю можуть влаш -
товуватись на роботу враховуючи свої переваги та недоліки. Але
більшість людей уникають співпраці з людьми з інвалідністю. Зараз
в Україні мало вакансій для людей з інвалідністю. Таких людей час -
то не приймають на роботу, тому що вважають їх зовсім не праце -
здатними. Особи з обмеженими фізичними можливостями не
можуть на рівних конкурувати на ринку праці. 

Вкрай важливо змінити ставлення суспільства до людей з інва-
лідністю. Створити належні умови для зручного життя та пересу-
вання. Розробити методи діяльності державних центрів зайнятості
у сприянні їх працевлаштування. Надати достатню соціальну допо-
могу від держави. Проте реально бачимо наразі низку таких
негативних явищ як:

– неналежне ставлення суспільства до людей з інвалідністю;
– нестача робочих місць на ринку праці;
– відторгнення суспільством людей з інвалідністю ті їхніх про-

блем.
Якщо відволіктись від лозунгів та ідеальних рішень, можна за про -

понувати кроки до поступового подолання проблем із працевлаш-
туванням людей з особливими потребами:
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– підвищення соціальної допомоги;
– створення робочих місць;
– створення інфраструктури міста для пересування на роботу;
– заохочення людей до волонтерської діяльності, спрямованої

на розвиток взаємозв’язків людей з інвалідністю з оточуючим сус-
пільством.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Ук раї -
на» є активним суб’єктом у вирішенні цієї проблеми — через на -
вчальний процес людям з інвалідністю допомогти отримати високо -
кваліфіковану фахову підготовку і стати повноцінними, активними
будівниками нової України. України в інклюзивному просторі.

Список використаних джерел

1. Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року
«Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інва лі дів»
[Електрон. ресурс] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_306

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ РОБОТОДАВЦЯ

Ізуїта Петро Олександрович
к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. В тезах розглядається питання визнання рівності прав осіб
з інвалідністю на повноцінне життя у суспільстві та створення реальних
умов для реабілітації та соціальної захищеності. Факт установлення
пра цівникові групи інвалідності не може слугувати підставою для звіль-
нення працівника з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу за
п. 2 ст. 40 КЗпП України. Водночас такий факт не є перешкодою для звіль -
нення працівника за іншими підставами, установленими законодавством
про працю, серед них і з ініціативи самого працівника.

Annotation. The theses addresses the issue of recognizing the equality of the
rights of persons with disabilities to a full-fledged life in society and creating real
conditions for rehabilitation and social protection. The fact of establishing a wor-
ker of a disability group can not serve as the basis for the dismissal of an emplo-
yee on the initiative of the owner or the body authorized by him under paragraph
2 of Art. 40 Labor Code of Ukraine. At the same time, such a fact is not an
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obstacle to the dismissal of an employee on other grounds established by labor
legislation, among them on the initiative of the employee himself.

Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жод -
не суспільство. Особа з інвалідністю — людина, яка потребує допо-
моги та підтримки від держави не лише у грошовому еквіваленті,
а й особливого планування житла, облаштування під’їздів, громад-
ського транспорту, забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації, виробами медичного призначення, сприяння у здобут-
ті освіти та працевлаштуванні.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» визначає основи соціальної захищеності осіб з інвалідніс тю
в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можли-
вості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя
суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість осо-
бам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини
і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивіду-
альними можливостями, здібностями і інтересами.

Одним з головних пріоритетів державної політики у відношен-
ні до осіб з інвалідністю є їх трудова зайнятість як важлива сторона
кожного громадянина. Робота має позитивний вплив на життя цих
людей, допомагає відчути себе потрібними суспільству, допомагає
упоратися з наслідками інвалідності, сприяє реабілітації.

Факт установлення працівникові групи інвалідності не може слу-
гувати підставою для звільнення працівника з ініціативи власника чи
уповноваженого ним органу за п. 2 ст. 40 КЗпП України. Водночас та -
кий факт не є перешкодою для звільнення працівника за іншими під -
 ставами, установленими законодавством про працю, серед них і з іні -
ціативи самого працівника. Якщо працівник подав заяву з проханням
звільнити його з роботи за власним бажанням у зв’язку з неможливіс-
тю проживання у цій місцевості за станом здоров’я, підтвердженим
медичним висновком, роботодавець, відповідно до ч. 1 ст. 38 КЗпП,
зобов’язаний звільнити такого працівника з роботи в зазначений у за -
яві день, попри те що цьому працівникові висновком медико-соці-
альної експертної комісії (МСЕК) установлено групу інвалідності.

Відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП, роботодавець має право звіль-
нити працівника лише в разі виявлення його невідповідності зай-
маній посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я.

Слід наголосити, що про таку невідповідність не могло бути ві -
домо на час укладання трудового договору — протипоказання стану
здоров’я виявлені після його укладення. За умови, якщо групу інва-
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лідності із зазначенням непрацездатності працівника встановлено
до укладення трудового договору, одначе працівник, оформлюю-
чись на роботу, приховав цей факт, його мають звільнити згідно зі
ст. 7 і ч. 6 ст. 24 КЗпП України.

Варто зазначити, що відповідно до ст. 170 КЗпП України на ро -
ботодавця покладено обов’язок перевести працівників, які за ста-
ном здоров’я потребують надання іншої, легшої роботи, на таку
роботу за їх згодою та відповідно до медичного висновку тимчасо-
во або без обмеження строку. Крім того, звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП
України допускається за умови, якщо працівника, стосовно якого
виявлено невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок стану здоров’я, неможливо перевести за його згодою на
іншу роботу, яка відповідає його стану здоров’я.

До того ж необхідно врахувати: покладаючи на роботодавця обо -
в’язок стосовно переведення працівників на іншу, легшу роботу,
указані законодавчі норми не вимагають від нього створювати нове
робоче місце для працівника, щодо якого виявлено невідповідність
займаній посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я.

Таким чином, у ситуації, коли МСЕК установила працівникові
групу інвалідності, роботодавець насамперед має вжити заходів що до
встановлення факту виявленої невідповідності такого працівника
займаній посаді чи виконуваній роботі. Відтак він повинен запро-
понувати працівникові роботу, яка б відповідала його стану здоров’я.
Лише після цього, якщо працівник відмовився від переведення на
іншу, легшу роботу, роботодавець може звільнити працівника,
якому встановлено групу інвалідності, за п. 2 ст. 40 КЗпП України.

Для того щоб установити факт виявленої невідповідності пра-
цівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану
здоров’я, роботодавець повинен передусім керуватися довідкою до
акта огляду МСЕК, на зворотному боці якої зазначається висновок
про умови та характер праці, а також індивідуальною реабілітацій-
ною програмою інваліда, копію якої в установлених законодав-
ством випадках надсилає МСЕК на адресу підприємства за місцем
роботи працівника-інваліда.

Якщо існує індивідуальна реабілітаційна програма інваліда, ро -
бо тодавець зобов’язаний здійснити трудову реабілітацію інваліда.
Тобто згідно зі ст. 172 КЗпП України роботодавець зобов’язаний
організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування
інваліда відповідно до медичних рекомендацій МСЕК, установити
на прохання інваліда неповний робочий день або неповний робо-
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чий тиждень і створити пільгові умови праці. Зазначене унемож-
ливлює звільнення працівника-інваліда за п. 2 ст. 40 КЗпП України.

Якщо ж немає індивідуальної реабілітаційної програми інвалі-
да, роботодавець має право звернутися до МСЕК, рішенням якої
працівникові встановлено групу інвалідності, з проханням надати
висновок щодо відповідності чи невідповідності фактичних умов
праці цього працівника його стану здоров’я. Таке звернення надзви-
чайно важливе в ситуації, коли в довідці до акта огляду МСЕК, яку
обов’язково видають інвалідові на підтвердження факту встановле-
ної групи інвалідності, у розділі «Висновок про умови та характер
праці» указано, що інвалід може працювати в спеціально створених
умовах без конкретизації таких умов, або коли в названому розділі
взагалі нічого не зазначено. Водночас потреби звертатися до МСЕК
із проханням надати згаданий вище висновок немає у випадку, коли
в названому розділі довідки МСЕК записано, що працівник не може
працювати, тобто він — непрацездатний.
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Анотація. Працевлаштування людей з інвалідністю формально відбу-
вається. Але конкуренція на ринку праці робить їх менш бажаними для
роботодавців. Тому не обійтись без державної підтримки. Це стосується
як нашої держави, так і міжнародного рівня. У сфері освіти значним кро-
ком стало створення Університету «Україна».
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Annotation. The employment of persons with disabilities is formally taking
place. But competition in the labor market makes them less desirable for employers.
So don’t do without government support. This applies to both: our state and the
international level. In the sphere of education, a significant step was the creation
of the University «Ukraine».

Проблеми людей з інвалідністю необхідно вирішувати, тому що
людям з певними фізичними або розумові відхилення дещо складно
адаптуватися у сучасному світі і не всі їх розуміють,проте вони — такі
самі люди та повноправні громадяни як і ти хто народився повністю
здоровим. Час від часу трапляється так, що люди з інвалідністю роб-
лять найдивовижніші відкриття, створюють неперевершені витвори
мистецтва та просто своїм прикладом перевертають уявлення людей
про світ. Для того, аби допомогти їм у втіленні їх мрій та становлен-
ня щасливими,кожна держава зобов’язана залучати свої ресурси та
можливості аби дати їм шанс проторувати шлях до мети.

Проблеми людей з інвалідністю на сьогоднішній день не втра-
чають своєї актуальності. Основна перепона полягає навіть не у пев -
них незручностях у пересуванні а у нашому менталітеті. Нерідко
суспільство ставиться до них з байдужістю, зневагою (або жалістю,
що теж для не дуже приємно). Через застарілі погляди частини на -
селення у людей з особливим потребами можуть розвиватися ком-
плекси, вони самі починають переконувати себе у тому що їх роль
у світі нікчемна і радості в їх житті не буде, вибратися з цієї депре-
сії буває надзвичайно складно.

На нашу думку, проблеми працевлаштування людей з інвалідніс-
тю у сучасній Україні полягає зводяться до двох основних причин:
по-перше, нав’язані, суспільством стереотипи («якщо людина-інва-
лід,то вона не спроможна нормально виконати роботу і т.п.»); по-
друге, їм часто не дають знайти роботу за спеціальністю і надають
завдання, які не стосуються діяльності, в якій у них є певний досвід
(у цьому випадку стає проблематичним зробити все так як того про-
сять, бо невіра в їхні сили придушує потенціал). Можливо певну роль
відіграє конкуренція на сучасному ринку праці. У наш час в принци-
пі знайти роботу дуже складно і це забирає багато часу. Роботодавці
шукають здебільшого готових до будь яких доручень, досвідчених,
загартованих спеціаліств. Тому вони не хочуть розглядати людей зі
слабким здоровьям як кандидатів. Через стан здоров’я останні іноді
вимушені просто відпрошуватися з роботи — отже виникає бажання
замінити цього працівника на того, у кого дані проблеми відсутні.
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Принципове рішення цих проблем можна описати у наступних
пунктах: (1) люди повинні роззирнутися, подивитися на ситуацію
у світі і зрозуміти, що особи з інвалідністю нічим не відрізняються від
нас, що у них не має нічого дивного або екзотичного і що їм потрібно
все те що потрібно кожному і можливо трохи розуміння; (2) необхід-
но взяти приклад з західних країн які влаштовують усі зручності для
людей з особливими потребами: місця для паркування інвалідних
візочків, дозволити проводити в Україні операції з пересадки життєво
важливих органів (серця, кісткового мозку тощо); (3) провести певні
медичні реформи заради виділення державних коштів на створення
медичних центрів, купівлю медичного обладнання та ліків з закордо-
ну для підтримання життєдіяльності та лікування тяжко хворих і тих,
хто потребує допомоги; (4) зробити усю медицину и навіть складні
операції та дороге лікування безкоштовним,це може врятувати багато
життів та поставити на ноги безліч людей; (5) підвищити людям
з інвалідністю пенсїї та поліпшити роботу соціальних служб.

Для вирішення проблеми працевлаштування людей з інвалід-
ністю: (1) роботодавцям слід влаштовувати для кандидатів на поса-
ду певні випробування, аби побачити якість роботи, а не тільки
стан здоров’я; (2) потрібно створити соціальну міжнародну програ-
му мета якої — допомагати людям з обмеженням соціалізуватися;
(3) соціальним службам допомагати людям знаходити вакансії за спе -
ціальністю; (4) відкрити комфортабельні офіси у яких зможуть спо-
кійно працювати люди з різними ступенями інвалідності; (5) про-
водити для таких людей тренінги, які допоможуть бути їм більш
відкритими та спокійними на співбесідах.

Відкритий міжнародний університет розвитку людину «Украї -
на» [1] зробив справжній переворот у суспільній свідомості та у сфері
нашої освіти. Він став першим на території України доступним як
для звичайних студентів, так і осіб з деякими обмеженнями. Наш
університет збирає учнів з різних країн світу і робить все що для того,
щоб вони почували себе комфортно, забезпечує всім найнеобхідні-
шим для навчання, спілкування та активного суспільного життя —
незалежно від мови і діагнозу. Таких ВИШів в Європі лише чотири.

Список використаних джерел

1. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
Електронная сторінка [Електрон. ресурс] — Режим доступу: http://
uu.edu.ua/
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В Україні права інвалідів на участь в активному житті суспіль-
ства й захист їхніх інтересів закріплені низкою законодавчих та
нормативно-правових актів. Вони спрямовані на створення їм рів-
них з іншими громадянами можливостей у реалізації цивільних,
політичних та інших конституційних прав і свобод. 

В Україні чисельність інвалідів за останні роки збільшилась і ста-
новлять сьогодні 2,6 мільйона осіб, які перебувають на обслуговуван-
ні в органах праці та соціального захисту населення [4]. За даними
Міністерства соціальної політики, станом на 2017 рік в Украї ні пра-
цевлаштовано всього 540 187 людей з інвалідністю. Вони складають
26,2% від 2 062 259 дорослого працездатного населення з інвалідністю
віком від 18 до 60 років. Відповідно, 1 522 072 (73,8%) особи з інвалід-
ністю залишаються не працевлаштованими. Для порівняння, в ЄС
середній показник зайнятості осіб з інвалідністю складає 38%.

Ми ставимо за мету пояснити причини такої ситуації та проа-
налізувати можливість комплексного підходу до працевлаштування
людей з обмеженими фізичними можливостями. 

В Україні існує спеціальна квотна система працевлаштування
осіб з інвалідністю. Стаття 19 Закону України «Про основи соціаль-
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ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» визначає, що для всіх
підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використо-
вують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для
працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньообліко-
вої чисельності штатних працівників облікового складу за рік [3]. 

За кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи
з інвалідністю і не зайняте людиною з інвалідністю, сплачується до
Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю адміністративно-гос-
подарські санкції, сума яких визначена статтею 20 Закону України
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Результати дослідження. Передбачений норматив майже не ви -
ко нується, або виконується лише формально.

В Україні працевлаштування людини з інвалідністю часто
зводить ся до фіктивного зберігання її трудової книжки на підприєм-
стві. Таким чином роботодавець уникає штрафу, який передбачений
законом щодо виконання квот. З іншої сторони, відповідно до інфор-
мації Державної казначейської служби України, у 2016 році надход-
ження цільових коштів спеціального фонду були перевиконані на
215,7% — ад міністративно-господарських санкцій сплачено на суму
287 537 200 гривень. Така динаміка свідчить про небажання робото-
давців брати на роботу осіб з інвалідністю, а сплата санкцій обираєть-
ся роботодавцем як більш прийнятий варіант, на відміну від створен-
ня спеціальних умов праці для людини з особливими потребами [2].

Висновки. Щоб вирішити проблему працевлаштування осіб з ін -
валідністю, зокрема через подолання дискримінації за ознакою ін -
валідності, українське законодавство потребує реформування та
створення дієвих інструментів впливу на джерело дискримінації.

В контексті обраного Україною політичного орієнтиру на ЄС та
підписаної угоди про асоціацію, Україна повинна адаптувати своє
законодавство до європейського. Зокрема, країна має імплементува-
ти Директиву Ради 2000/78/ЄС про встановлення загальної системи
рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності. 

Необхідно створити централізований банк даних щодо інвалідів,
які потребують професійної реабілітації та працевлаштування, —
ЦБДІ зайнятості, який повинен формуватися на базі даних регіо-
нальних інформаційних банків зайнятості та працевлаштування
інвалідів (реєстрів інвалідів) [1]. А також:

– посилити співпрацю при вирішенні питань професійної реа-
білітації інвалідів та їх працевлаштування між МСЕК, органами пра -
ці та соціального захисту населення, Фондом соціального захисту
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інвалідів, роботодавцями з метою координації та консолідації спіль -
них зусиль на вирішення завдань щодо створення дієвої системи
сприяння працевлаштування інвалідів, особливо випускників на -
вчальних закладів з числа інвалідів;

– розмежувати розмір установленого нормативу для працев-
лаштування інвалідів окремо для державних підприємств та при-
ватного бізнесу;
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Анотація. Основними проблемами на теперішній час є архітектурне
довкілля, транспортні засоби, безробіття. Ставлення суспільства до цієї
категорії громадян, роботодавці не готові брати на роботу людину з фізич-
ними вадами та невпевненість інвалідів у пошуках собі роботи. В першу
чергу це формування думки громади по відношенню до інвалідів, надання
фондом захисту інвалідів можливої допомоги, надання додаткових умов та
можливостей за для зручної праці людям з вадами. Університет «Україна»
є активним суб’єктом у вирішенні проблеми з інвалідністю у соціумі об’єд-
нуючи студентів повноцінних та з вадами, здобуття вищої освіти.

Annotation. The main problems nowadays are the architectural environment,
vehicles, unemployment. The attitude of society to this category of citizens, employers
are not ready to hire a person with physical disabilities and the insecurity of the disab-
led in finding a job. First of all, it is the formation of a community opinion on the
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disabled, giving the disability protection fund possible assistance, providing additio-
nal conditions and opportunities for people with disabilities to work comfortably. The
University «Ukraine» to be an active subject in addressing the issue of disability in
society, bringing together students with disabilities and higher education.

В навколишньому довкіллі ще й досі багато що підлягає «стан-
дартизації» з обмеженням можливостей для інвалідів, не передба-
чаючи надання певних умов у пристосуванні. Нажаль на теперіш-
ній час архітектурне довкілля України і нині все ще розраховане на
ідеально здорову людину. Тому що через свої вади люди з інвалід-
ністю не в змозі самі вирішувати всі проблеми, що не дають їм жити
повноцінно, й задля того, щоб всі могли бути на «рівних» умовах. 

В Україні чисельність інвалідів за останні роки збільшилась
і становить сьогодні 2,6 мільйона осіб, які перебувають на обслуго-
вуванні в органах праці та соціального захисту населення. Проблема
полягає в тому, що із загального числа інвалідів майже половина
перебуває у працездатному віці і потребує реабілітації та працевлаш-
тування. Особи з обмеженими фізичними можливостями не можуть
на рівних конкурувати на ринку праці, особливо в сучасних еконо-
мічних умовах. На заваді в пошуку роботи, крім фізичних бар’єрів,
певні проблеми для їх професійної інтеграції створює неоднозначне
ставлення суспільства до цієї категорії громадян, та низька актив-
ність інвалідів у пошуках роботи через комплекси неповноцінності.

Починати змінювати цю ситуацію потрібно з формування гро-
мадської думки щодо людей з обмежуваними можливостями. Спра -
ведливого відношення щодо обсягу та допомоги в праці. Надання
особливих умов, додаткових можливостей за для гарного результату
та можливого подальшого кар’єрного зростання. Вирішення проблем
полягає через навчальний процес інвалідам, допомога від навчаль-
них закладів у подальшому працевлаштуванні, надання можливос-
ті стажування за кордоном. 

Відсутність бажання у певних осіб знаходитись у соціумі через
надмірне моральне знущання розповсюджене загалом серед підліт-
ків, що дає розуміння про відмінності, що в подальшому грає погану
роль у самооцінці інвалідів. Більшість навчальних закладів нажаль
не готова працювати з дітьми з фізичними вадами та не оснащена
за для цього. Не вся громада с всього суспільства здатна до сприй-
няття інвалідів як здатних, повноцінних працівників. 

Університет «Україна» [1] є активним суб’єктом у вирішенні про-
блеми з інвалідністю у соціумі об’єднуючи студентів повноцінних та
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з вадами, здобуття вищої освіти. Є альтернатива отримувати знання
по індивідуальному графіку, та надання транспорту студентам з фі -
зич ними вадами. Можливістю працювати у подальшому в універси-
теті, допомогою отримати висококваліфіковану фахову підготовку.

Список використаних джерел

1. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Елект -
 ронная сторінка [Електрон. ресурс] — Режим доступу: http://uu.edu.ua/
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Анотація. Проблема людей з інвалідністю часто лежить у площині
спілкування. Такі люди особливо вразливі. А оточуючі не хочуть приймати
їх до кола звичного спілкування. Стереотипи закладаються у молоді роки,
тому важливо поширювати простір інклюзивної освіти. Яскравим при-
кладом, на який варто орієнтуватися, є Університет «Україна».

Annotation. The problem of people with disabilities often lies in the plane of
communication. Such people are particularly vulnerable. And others do not want
to take them into the circle of habitual communication. Stereotypes are being laid
out at a young age, so it is important to expand the space of inclusive education.
A striking example of which to focus on is the University «Ukraine».

Важливим аспектом вирішення проблеми людей з інвалідністю
полягає у тому, аби взаємодіяти з ними. Не кожна людина з обмеже-
ними можливостями здатна вирішувати певні прості побутові зав-
дання. Тому таким людям потрібно допомагати, не роблячи вигляд,
що тебе це не стосується.

На даний момент це особливо актуально в Україні. Різні орга-
нізації вдаються до різноманітних заходів заради соціалізації людей
з особливими потребами. Колись такі люди були обмежені, а зараз
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діти з важкими діагнозами виживають, а згодом пристосовуються
до навколишнього середовища та життя в соціумі.

Для людей з обмеженими можливостями створюється досить
багато робочих вакансій. Тому геть не вирішуваної проблеми із пра-
цевлаштуванням немає. Принципова проблема може виникнути
у лю дей із аутизмом чи розумово відсталих через проблеми з па -
м’ят тю та адекватністю світосприйняття. А для більшості людей
з обмеженими можливостями робота знайдеться — хоча іноді вона
нагадує своєрідну реабілітацію або «трудотерапію».

Тому вирішення проблем для таких людей полягає у створенні
відкритого й доступного простору (пандуси, кнопки виклику то що).
Також велике значення має фактор оточуючих людей. Бо особи з об -
меженими можливостями часто сприймають образу чи невдалі не -
вдало підібрані слова дуже близько до серця. Отже слід бути уваж-
ним та думати, що говориш. В першу чергу тут варто сприймати
співбесідника як нормальну людину, аби не стимулювати в неї ком-
плексу «білої ворони».

Звичайно, на практиці, навіть ці поради виконати не так прос -
то. Заважає нестача коштів на державні програми. Також небажання
громадян змінювати своє ставлення та приймати в коло спілкуван-
ня людей з інвалідністю. Хоча є й багато організацій, що сприяють
адаптації людей із особливими потребами.

Серед можливих пропозицій — універсально інклюзивне сере-
довище на рівні вищої освіти, тобто адаптація будь-якого вищого
учбового закладу для осіб з обмеженими можливостями. Це дозво-
лить їм навчитись почуватися цілком самостійно ще в студентські
роки, не реагувати так болісно на образи, а оточуючій молоді допо-
може прийняти людей з інвалідністю до нормального спілкування.
Стереотипи закладаються у дитячому та молодому віці. Замість них
варто виховувати повагу до людської гідності та готовність прийня-
ти іншого таким, який він є.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Украї -
на» є одним із таких ВИШів, які мають найбільший внесок у адапта-
цію людей з обмеженими можливостями. Тут створене інклюзивне
середовище — пандуси, ліфти, туалети, звукові оголошення, по -
значки для людей зі слабким зором. Надаються спеціальні можли-
вості для фізичної реабілітації. Студентів з особливими потребами
Університет залучає до різних заходів, підвищуючи рівень їх соціалі-
зації та допомагаючи знаходити друзів. А після завершення навчання
супроводжує в пошуку роботи та адаптації у професійній діяльності.
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Анотація. Працевлаштування людей з інвалідіністю часто гаранту-
ється на законодавчому рівні. Проте роботодавці часто замість цього оби -
рають штраф. Або людина з інвалідністю влаштовується на низько квалі -
фіковану роботу. Шлях до вирішення проблеми — розвиток самого соціуму.
Високий рівень медицини дозволить запобігти інвалідності у багатьох
випадках, а заклади на кшталт Університету «Україна» забезпечать
людям з особливими потребами вищу освіту.

Annotation. The employment of people with disabilities is often guaranteed
at the legislative level. However, employers often instead, choose a penalty. Or
the person with disabilities gets a low-skilled job. The way to solve the problem is
to develop the society itself. A high level of medicine will prevent disability in
many cases, and institutions such as the University «Ukraine» will provide peop-
le with special needs higher education.

Вирішення проблем людей з інвалідністю одна з першочергових
цілей у нашому суспільстві. Вони невід’ємна частина нашого життя,
навіть якщо в сім’ї немає людей з інвалідністю. Вони такі самі люди
як і ми потребуючі дах над головою, можливість бути матеріально
незалежними та розвиватися, хоча більшість так не вважає.

Тема інвалідності в Україні досить актуальна. По всьому світу
налічують більш ніж 650 мільйонів людей з інвалідністю, близько 3-х
з них в Україні. Вони постійно стикаються зі зневагою, забобонами
і страхами, які протягом історії людства стримували соціальний
розвиток цієї категорії членів суспільства і ізолювали їх від нього.

Окремо слід зупинитися на проблемі працевлаштування людей
з інвалідністю. Практика показує, що залучення громадян з інвалід -
ністю в сферу праці важливо як для держави, так і для них самих,
оскільки підвищується їх життєвий рівень, збільшується платоспро-
можність, а також з’являється можливість самореалізації. Як відо-
мо, державна підтримка забезпечення прав осіб з обмеженими фізич-
ними та розумовими можливостями в Україні здійснюється шляхом
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гарантованого працевлаштування [1], в межах законодавчо встанов-
леного нормативу робочих місць. Однак більшість роботодавців не
поспішають брати їх на роботу. Вони швидше заплатять штрафні сан-
кції за невиконання нормативу, ніж візьмуть на роботу особу з інва-
лідністю, виділивши йому робоче місце. Але найчастіше, це справа
обмежується фіктивним працевлаштуванням. Якщо ж комусь пощас-
тить, мова, швидше за все, піде про низькооплачувану і некваліфіко-
вану роботу — сторож, прибиральник, касир, кондуктор.

Широкий спектр проблем людей з інвалідністю в Україні свідчить
про необхідність посиленої і комплексної уваги з боку держави та сус-
пільства. Практика показує, що чимала частина положень соціально-
економічної політики щодо цієї категорії населення застаріла і не
відпо відає вимогам сьогодення, а також не узгоджується з загально-
визнаними високогуманними міжнародними нормами і стандартами.

Нам необхідно робити все можливе для зміни негативних сте-
реотипів і ставлення до людей з особливими фізичними потребами.
Серед найзагальніших об’єктивних обставин, які стоять на шляху
до мети, варто назвати проблеми фінансування, відношення в со -
ціумі та медицині. Можна припустити, що в разі більш високого
розвитку сфери медицини, більшість людей з інвалідністю ними би
взагалі не були — за умов завчасного вирішення проблеми.

А починатися все повинно з виховання в сім’ї. Тому, що не всі
бать ки/родичі готові до відповідальності, яка лягає на плечі при цих
обставинах. Зі сторони держави повинно виконуватися план по побу-
дові більшій кількості спеціалізованих шкіл, пристосувань у громадсь -
ких місцях та транспорті. Наприклад доріжки для сліпих, пандуси для
заїзду колясок, інвалідні місця у транспорті. Хоча, якби роботодавці
відповідально відносилися до законів щодо працевлаштування людей
з інвалідністю, то і проблеми з їх фінансами суттєво би зменшилися.

Університет «Україна» дійсно дає багато таким людям. Хоча й тут
діставатися на заняття не так легко — доводиться звертатись до
соціального транспорту, а в аудиторіях однокурсники допомагають
колясочникам зайняти місце за партою. Та в цілому наш універси-
тет надає змогу навчатися й отримати вищу освіту, що є важливим
критерієм у соціальному житті кожного з нас, а не тільки людей
з особливими потребами.

Список використаних джерел
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Анотація. Адаптація людей з обмеженими можливостями вимагає
соціального досвіду. Україна лише починає цей шлях. Слід працювати з ро -
бо тодавцями, самими людьми з інвалідністю та їх батьками. Окрім соці-
альних чинників потрібна освітня діяльність. Університет «Україна»
є практичним прикладом закладу, де здійснюється і навчання і наступне
супроводження осіб з особливими потребами.

Annotation. Adapting people with disabilities requires social experience.
Ukraine is just beginning this journey. Work with employers, people with disabili-
ties and their parents should be considered. In addition to social factors, educa-
tional activities are required. The University «Ukraine» gives a practical example
of an institution that provides training and follow-up to persons with special needs.

Особи з обмеженими можливостями — люди — такі ж як і ми,
вони не винні що по різними причинами отримали інвалідність.
Вони повинні жити звичайним життям серед інших людей, у них
є сім`ї, свої погляди на життя. Але нажаль не всі люди хочуть при-
йняти осіб з інвалідністю в «свій світ». Люди з інвалідністю часто
потребують допомоги від звичайних людей. Нажаль в світі дуже
мало співчуття, люди зайняті собою.

В Україні ситуація з інклюзією не найкраща в світі, а доволі посе-
редня. Хоча і в нас є центри по реабілітації людей з інвалідністю,
дитячі заклади, школи, але частіше за все це бюджетні установи, які
фінансуються державою, але на доволі низькому рівні (працюють
в яких лише люді віддані своїй справі, яких дуже малий відсоток, чи ті
які більше ніде не змогли працевлаштуватися). Є приватні заклади які
достатньо дорогі й дуже малий відсоток можуть собі це дозволити.

Дуже важливо індивідуально підбирати професію чи роботу яка
би підходила людині з інвалідністю. Хоча по законодавству [1] під-
приємства повинні брати, й іноді начебто беруть на роботу людей

60

Секція V Актуальні проблеми працевлаштування



61

з інвалідністю, але перелік посад на які їх можуть взяти дуже обме-
жений й за часту це посади з дуже малою зарплатнею. Також непрос-
то знайти комфортний офіс чи інше робоче місце. Можливо, варто
полегшити умови оподаткування, яке сплачує роботодавець із за -
ро бітної плати співробітника з особливими потребами. Проте нара-
зі маємо таку практичну ситуацію:

– по-перше, саме люди з інвалідністю найчастіше обирають собі
спеціальність яка не дуже їм підходить в силу тих чи інших обставин;
наприклад людина обирає професію реабілітолога, а сама має фізич-
ні вади (не працює одна кінцівка, проблеми з хребтом, чи ще якісь
проблеми, що заважають працювати повноцінно в цій сфері);

– по-друге, не вистачає кваліфікованих спеціалістів, які могли
би допомогти у виборі тієї чи іншої спеціальності;

– по-третє, мало закладів освіти які пристосовані для навчан-
ня людей з тими чи іншими вадами.

На відміну від західних країн, де процес адаптації осіб з інвалід -
ністю має вже багаторічну історію й достатній рівень фінансування,
Україна тільки починає свій шлях в напрямку більш толерантного
становлення до людей з вадами здоров’я. Є ті, хто зневажливо від-
носиться до осіб з особливими потребами. Толерантному відно-
шенню треба вчити з малечку. Якщо діти готові вчитися, то з бать-
ками набагато складніше. Тут потрібні соціальні, а не суто освітні
програми. Наш Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна» [2] приймає на навчання дітей з інвалідністю,
допомагає в отриманні ними спеціальностей, створює умови для
набуття ними практичних навичок та сприяє соціальній адаптації
людей з вадами здоров’я.
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Анотація. У статті розкриваються питання щодо права осіб з інвалід-
ністю працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також
зай матися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю. Досліджу ють -
ся питання гарантування інвалідам забезпечення права на працевлаштуван-
ня та оплачувану роботу. Визначено основні вимоги для роботодавців по
створенню робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Annotation. The article addresses the issue of the right of persons with disabi-
lities to work in enterprises, institutions, organizations, as well as to engage in busi-
ness and other employment. The issues of guaranteeing the right to employment and
paid work for persons with disabilities are being explored. The basic requirements
for employers to create jobs for employment of persons with disabilities are defined.

Право на працю — одне з основних прав людини, визнаних між-
народними актами і чинним українським законодавством. Воно
поширюється й на осіб, які мають інвалідність. Люди з інвалідністю
мають таке саме право на працю як і люди, що не мають інвалідності.

Будь-яка людина, що має будь-яку групу інвалідності, має пра во
на працю. Всі громадяни України мають рівні конституційні права
і свободи і є рівними перед законом. Кожна людина має право на
працю, що передбачає можливість заробляти собі на життя працею,
яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. 

Інвалідам забезпечується працювати на підприємствах, в уста-
новах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою
трудовою діяльністю, не забороненою законом. Інвалідам гаранту-
ється забезпечення права на працевлаштування та оплачувану ро -
боту, зокрема з умовою виконання роботи вдома. Інваліди, які не
досягли пенсійного віку, мають право бути зареєстрованими у дер-
жавній службі зайнятості як безробітні [2].

Для роботодавців, в свою чергу, встановлено вимоги по ство-
ренню робочих місць для працевлаштування таких осіб у розмірі,
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не меншому за встановлений норматив. На сьогоднішній день ці
законодавчі вимоги є актуальними для всіх без винятку роботодав-
ців, в штаті яких протягом звітного періоду працювало вісім і більше
осіб, оскільки їх невиконання тягне за собою застосування штраф-
них санкцій в чималих розмірах.

Міжнародна спільнота, членом якої є й Україна, ухвалила низку
актів, що мають на меті допомогти людям з інвалідністю реалізува-
ти свої можливості та здібності, залишатися в суспільстві та мати
належний рівень життя. Зокрема, ці документи проголошують рівні
можливості у здобутті освіти, відновленні працездатності, профе-
сійній підготовці, працевлаштуванні, зайнятості. До таких міжна-
родних документів можна віднести наступні [3]:

– Декларація ООН про права інвалідів (ухвалена 1975 р.);
– Конвенція ООН про права інвалідів (ухвалена 2006 р.);
– Конвенція МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці та

занять (ухвалена 1958 р.);
– Конвенція МОП № 142 про професійну орієнтацію та про-

фесійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів (ухвалена
1975 р.);

– Конвенція МОП № 159 про професійну реабілітацію та зай-
нятість інвалідів (ухвалена 1983 р.);

– Рекомендація МОП № 99 щодо перекваліфікації інвалідів
(ухвалена 1955 р.);

– Рекомендація МОП № 111 щодо дискримінації в галузі праці
та занять (ухвалена 1958 р.);

– Рекомендація МОП № 168 щодо професійної реабілітації та
працевлаштування інвалідів (ухвалена 1983 р.);

– Рекомендація МОП № 195 про розвиток людських ресурсів:
освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання (ухвалена 2004 р.). 
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Анотація. У виконаній роботі аналізується система інклюзивної осві -
ти, які мають бути умови отримання якісної освіти для людей з обмеже-
ними можливостями. За мету покладено надати цим особам всі якомога
найкращі умови для їхнього комфортного навчання,розвитку та й просто
гарного проведення часу. На мою думку,університет Україна являє собою
прикладом університетом європейського стандарту,якщо ми маємо і роз-
виваємо систему інклюзивної освіти. Головним аспектом інклюзивної
освіти в університеті Україна є: «Навчання для всіх, неважливо якими ми
є, всі ми одна сім’я».

Annotation. The paper analyzes the system of inclusive education. The aim is to
provide these persons with all the best possible conditions for their comfortable trai-
ning,development and just a good time. In my opinion, the University of Ukraine is
an example of a University of the European standard, if we have and develop a sys-
tem of inclusive education. The main aspect of inclusive education at the University
is Ukraine: «Learning for everyone, no matter what we are, we are all one family».

Будь-яка людина і особи з особливими освітніми потребами
які є громадянами України мають право на: вільний вибір закладу
та спеціальності; необхідні умови для здобуття якісної освіти; без-
оплатну вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету;
гідне та адекватне відношення в закладі,не зачіпати честь та гід-
ність людини.

Права осіб які мають особливі потреби регламентуються: паке-
том законів та деклараціями щодо прав розумово відсталих осіб;
декларація про права інвалідів; конвенція про права інвалідів, їх
пільги та соціальні гарантії.

Україна ратифікувала меморандум в 2009 році, згодом був під-
писаний президентом України у 2015 році. Принципи які прописа-
ні в конвенції: відсутність дискримінації; усебічне й ефективне

64

Секція V Актуальні проблеми працевлаштування



65

залу чення в суспільство та контактизація в колективі; повага до
особливостей, вад інвалідів; рівність можливостей в усіх справах;
доступність навчання для усіх верств населення; антисексизм.

Навчання у звичайних школах передбачає забезпечення послуг
перекладачів та інших відповідних допоміжних послуг. Відпові -
даль ність за освіту інвалідів у інтегрованих структурах мають бути
покладені на органи загальної освіти; до процесу навчання на всіх
рівнях необхідно залучати батьківські громади та організації інвалі-
дів; навчанням забезпечити всіх дітей із різними формами та ступе-
нями інвалідності, зокрема й найтяжчими.

Чинники які мають бути присутні: науковість (розробка теорети-
ко-методологічних основ інклюзивного навчання, програмно-мето-
дичного інструментарію, аналіз і моніторинг результатів упровад-
ження інклюзивного навчання, оцінка ефективності технологій;
системність (забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей
з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями осві-
ти: рання допомога — дошкільна освіта — загальна середня освіта);
індивідуалізація (здійснення особистісно-орієнтованого (індивіду-
ального, диференційованого підходу)); соціальна відповідальність
сім’ї (виховання, навчання й розвиток дитини; створення належ-
них умов для розвитку її природних здібностей, участь у навчально-
реабілітаційному процесі); міжвідомча інтеграція та соціальне пар-
тнерство (координація дій різних відомств, соціальних інституцій,
служб з метою оптимізації процесу освітньої інтеграції дітей з особ-
ливими освітніми потребами).
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Анотація. Проведена робота аналізує право осіб з обмеженими можли-
востями на працю відповідно до закону України. Мета — реалізувати твор -
чі та виробничі здібності осіб з особливими потребами. У цьому документі
описані права на працевлаштування людей з обмеженими можливостями.

Annotation. The work performed analyzes the right of persons with disabili-
ties to work in accordance with the law of Ukraine. The goal is to realize the crea-
tive and production abilities of persons with special needs. This paper describes
the employment rights of persons with disabilities.

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та
з урахуванням програм реабілітації їм забезпечується право працю-
вати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займати-
ся підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборо-
нена законом України. 

Право інвалідів на працю закріплено, зокрема, у Конституції та
законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII і «Про охорону праці»
від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ, окремі положення яких спрямо-
вані на створення для інвалідів реальних можливостей продуктивно
працювати і передбачають конкретні механізми їх реалізації. Забез -
печення прав осіб з інвалідністю на працевлаштування та оплачу-
вану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома,
здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств,
установ, організацій чи до державної служби зайнятості.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які вико-
ристовують найменування працю, забовязані виділяти та створюва-
ти робочі місця для працевлаштування осіб з особливими потреба-
ми, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови
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праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпе-
чувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені у статті 18
Закону 875 прямо встановлено обов’язок роботодавців. 

Відповідно до сучасного сьогодення та недосконалого пенсій-
ного законодавства більшість інвалідів аби не втратити гарантовані
державою соціальні виплати переходять в «тіньовий» ринок пра-
цевлаштування. Особа з особливими потребами яка не може пра-
цювати але має бажання, має право бути зареєстрована у державній
службі зайнятості як безробітня.

Професійна підготовка або перепідготовки інвалідів здійснюєть-
ся з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної
трудової діяльності. Підприємствам, установам, організаціям,
фізичним особам в Україні невигідно наймати осіб з особливими
потребами на роботу бо це є занадто дорого.

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.
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Анотація. Тези присвячені теоретичним і практичним аспектам
розв’язання проблем соціальної реабілітації та працевлаштування осіб що
набули інвалідність внаслідок участі в АТО. Розглянута сутність соціаль-
ної реабілітації, визначені цілі. Обґрунтована можливість створення
Єдиного державного реєстру учасників АТО, проведення інформаційної
кампанії, яка носитиме роз’яснювальний характер щодо неупередженого
ставлення роботодавців до такої категорії працівників, що сприятиме
працевлаштуванню людей з особливими потребами — учасників АТО та
досягненню мети соціальної реабілітації таких працівників. 

Annotation. The thesis is devoted to the theoretical and practical aspects of
solving the problems of social rehabilitation and employment of persons with
disabilities as a result of participation in ATO. The essence of social rehabilitati-
on is considered, goals are defined. The possibility of creating a Unified State
Register of ATO Participants, conducting an information campaign, which will be
explanatory about the impartial attitude of employers to such a category of wor-
kers, will facilitate the employment of people with special needs — ATO partici-
pants and achieve the goal of social rehabilitation of such workers.

Особливо гостро в Україні постає проблема працевлаштування
та реабілітації осіб що набули інвалідність внаслідок участі в АТО.
Необхідно відмітити, що понад 70% учасників АТО потребують на -
самперед психологічної реабілітації, 28,1% — працевлаштування [1].

Мета дослідження — в обґрунтуванні підходів до вирішення
проблем зайнятості та соціальної реабілітації осіб, що набули інва-
лідність внаслідок участі в АТО.

До найбільш важливих цілей соціальної реабілітації належать:
повернення у суспільство, подолання ізоляції, підвищення соціаль-
ної активності, розширення соціальних контактів, підтримка опти-
мального рівня життя. Основною метою соціальної реабілітації є роз -
виток у людини здатності до самостійної життєдіяльності, боротьби
з труднощами, протистоянню негативному впливу навколишнього
середовища [2]. 
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Соціальні працівники свідомо і послідовно організовують про-
цес досягнення таких цілей (тобто практично вирішують проблему
соціальної реабілітації осіб, що набули інвалідність внаслідок учас-
ті в АТО за рахунок професійної підготовки). Складність вирішен-
ня проблем соціальної реабілітації полягає в тому, що об’єктом
такої діяльності є доросла самостійна людина, сформована як осо-
бистість, з усталеною системою знань, умінь та навичок, цінностей
та ідеалів, а також системою потреб.

Окрім того, необхідно враховувати той факт, що, людина, по вер -
нувшись з війни, має загострене відчуття справедливості, їй потріб-
но якнайшвидше знайти «місце у житті», а це і родина, і робота, —
що важливо для подолання посттравматичного синдрому.

Для допомоги з соціальною реабілітацією і працевлаштуванням
необхідно мати інформацію про «мирні» професії, знання, навички.
Для цього необхідно розглянути можливості створення Єдиного
державного реєстру учасників АТО, які потребують реабілітації, що
може включати не лише їх облік, але й можливість отримати всю
інформацію щодо освіти, соціального стану, фаху, працевлаштуван-
ня або необхідності працевлаштування, бажання отримати знання
чи навички або отримати освіту.

Тобто необхідно застосовувати комплексність підходів до реа-
лізації процесів: реабілітаційного та працевлаштування людей
з особливими потребами — учасників АТО.

Комплексний підхід передбачає забезпечення сприяння зайня-
тості, соціальної та трудової адаптації учасників АТО.

24 вересня 2019 р. на державному рівні підписаний меморандум
про співпрацю в напрямку забезпечення сприяння зайнятості, со ці -
аль ної та трудової адаптації учасників АТО за участю представників
Дер жавного центру зайнятості та Благодійної організації «Благодій -
ний фонд «Стабілізейшн Суппорт Сервісез» (Велика Британія) [1]. 

В рамках заходу передбачено створення додаткових можливос-
тей для професійної самореалізації учасників АТО, тієї їх частини які
мають інтелектуальну та психосоціальну форми інвалідності. Пра -
це влаштування визначене як одне з пріоритетних тем нового про-
єкту [1]. У межах меморандуму спільні зусилля спрямовані на забез -
печення спеціальних послуг у секторі працевлаштування, доступу
до інформації про можливості реалізації права на працю для тих,
хто постраждав від агресії РФ. Розроблений план заходів, до якого
зокрема належать: спеціальна інформаційна кампанія щодо мож-
ливостей працевлаштування; запровадження інституції спеціального
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кар’єрного радника; цільові програми щодо самозайнятості. Що має
сприяти загальній стратегії подолання безробіття серед людей з особ -
ливими потребами — учасників АТО, розвитку ринку праці. Визна -
чальна роль держави в даному проекті направлена на виправлення
їснуючої ситуації, коли людина, звільнившись з АТО, залишається
«сам на сам» з власними проблемами.

Окрім того, важливою складовою комплексного підходу до ви -
рішення проблематики з працевлаштування є проведення інфор-
маційної кампанії для роботодавців України з питань обізнаності
щодо успішних результатів проходження інвалідами АТО трудової
адаптації, відкриття власного бізнесу [4]. За результатами інформа-
ційної кампанії, яка носитиме в першу чергу роз’яснювальний
характер щодо неупередженого ставлення роботодавців до такої
категорії працівників, відбуватиметься сприяння працевлаштуван-
ню людей з особливими потребами — учасників АТО. 

Комплесність підходів до розв’язання проблем з працевлашту-
вання та реабілітації осіб, що набули інвалідність внаслідок участі
в АТО, дає змогу розширити їх професійні можливості і підвищити
власну ефективність, застосовувати професійний досвід, навички,
власні здібності в рамках повноцінної життєдіяльності, підвищити
рівень зайнятості в Україні серед осіб працездатного віку та знизити
навантаження на Фонд безробіття. Тобто позитивні ефекти отриму-
ють всі учасники соціально-правових відносин (держава, робото-
давці, наймані працівники). Комплексність підходів включатиме
створення додаткових можливостей для професійної самореалізації
учасників АТО, тієї їх частини які мають інтелектуальну та психо-
соціальну форми інвалідності за участю держави, проведення
інформаційної кампанії, яка носитиме роз’яснювальний характер
щодо неупередженого ставлення роботодавців до такої категорії
працівників, що сприятиме працевлаштуванню людей з особливи-
ми потребами — учасників АТО та досягненню мети соціальної реа-
білітації таких працівників — розвитку у людини здатності до само-
стійної життєдіяльності, боротьби з труднощами, протистоянню
негативному впливу навколишнього середовища. 
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Анотація. На сьогоднішній день, існують проблеми працевлаштуван-
ня осіб з інвалідністю, тому вважаю необхідним розглянути усі питання
щодо проблем працевлаштування осіб з інвалідністю. Питання про реабі-
літацію інвалідів, їх підтримку та притягнення до відповідальності робо-
тодавця за порушення законів.

Аnnotation.To date, there are problems with the employment of people with
disabilities, so I consider it necessary to consider all issues regarding the employ-
ment problems of people with disabilities. The issue of rehabilitation of invalids for
their support and bringing to responsibility of the employer for violation of laws.

Перш за все зазначемо, хто ж такі особи з інвалідністю.
Особи з інвалідністю — є особа зі стійким розладом функцій

організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може при-
зводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з інши-
ми громадянами та забезпечити її соціальний захист відповідно до
ст. 2 Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідніс-
тю в Україні«.
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Інвалідність — міра втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням,
травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії
із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життє-
діяльності особи, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови
для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпе-
чити її соціальний захист.

Однією з основних актуальних проблем працевлаштування лю -
дей з інвалідністю є невиконання зобов’язань зі сторони робото-
давця встановлені законами, конституцією та іншими нормативними
актами які регулюють ці відносини, а саме їх порушення. Розгля -
немо права особи з інвалідністю та обов’язки роботодавців щодо
прийняття таких осіб на роботу.

Також із загального числа осіб з інвалідністю — майже половина
знаходиться у працездатному віці і потребує реабілітації та подальшо-
го працевлаштування. Як свідчить досвід практичної діяльності, особи
з обмеженими фізичними можливостями не можуть на рівних конку-
рувати на ринку праці, особливо в сучаних економічних умовах, коли
перехід до ринкових відносин вимагає інтенсифікації виробництва,
підвищення вимог до загального фізичного та інтелектуального стану
працюючих. Тому професійна реабілітація осіб з інвалідністю стала
на сьогодні є однією з найважливіших проблем суспільства.

Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до ст. 2 частини 1 Кодексу законів про працю, заборо-
няється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення
принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмежен-
ня прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сек-
суальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження,
віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання
на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків,
місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єд-
нанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до
суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки
іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознака-
ми, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Підсумовуючи вище сказане можемо встановити що є ряд пев-
них проблем з працевлаштуванням людей з інвалідністю, які зазви-
чай пов’язані з роботодавцями, працювати над вирішенням цих
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питань, а саме на мою думку потрібно проводити більше перевірок
виконавчих органів які зобов’язані захищати права осіб з інвалід-
ністю та надавати встановлену допомогу, у разі невиконання при-
тягувати до відповідальності. Створювати окрім органів та при-
йняття законів, програми з умовами праці таких осіб за якими люди
з інвалідністю зможуть працювати.
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Анотація. Сучасна держава, залежно від рівня свого розвитку, пріо-
ритетів та можливостей формує соціальну й економічну політику у сфері
захисту прав інвалідів. Чинне законодавство надає інвалідам рівні з усіма
громадянами права і можливості, у тому числі при реалізації права на
працю. Люди з інвалідністю можуть працювати на підприємствах і зай-
матися підприємницькою й іншою трудовою діяльністю. Дискримінація за
ознакою інвалідності забороняється. Працевлаштування інвалідів, вико-
нання нормативу робочих місць для цієї категорії працівників є актуаль-
ною темою для всіх без винятку роботодавців. 

Annotation. The modern state, depending on its level of development, prioriti-
es and opportunities, forms a social and economic policy in the field of protection of
the rights of persons with disabilities. The current legislation gives people with disa-
bilities rights and opportunities, including in the exercise of their right to work, at
a level with all citizens. Persons with disabilities can work in enterprises and engage
in entrepreneurial and other employment. Disability discrimination is prohibited.
Employment of persons with disabilities, compliance with the standard of jobs for this
category of workers is a topical topic for all, without exception, employers.
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Відповідно до ст.177 Господарського кодексу України суб’єкти
господарювання зобов’язані за рішенням місцевої ради за рахунок
своїх коштів відповідно до законодавства створювати спеціальні
робочі місця для осіб з обмеженою працездатністю й організовувати
їх професійну підготовку [1]. Крім цього, в законі «Про місцеве само-
врядування в Україні» [2] закріплюється, що до кола делегованих
повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
належать, зокрема: а) бронювання в порядку, встановленому зако-
ном, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від
форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування
осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту
і які не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормати-
ву таких робочих місць; б) прийняття рішень про створення на під-
приємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць
для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підго-
товки цих осіб; в) погодження проведення ліквідації таких робочих
місць. Підприємства за рахунок коштів Фонду соціального захисту
інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів
у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працев-
лаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію основного
й додаткового обладнання, технічного оснащення й пристосування
тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда [2].

З урахуванням вищевикладених вимог, розрахунок кількості
робочих місць для інвалідів здійснюється роботодавцями самостій-
но, а спеціальних робочих місць та їх створення — за рішенням міс-
цевої ради. Зміст понять «робоче місце інваліда» і «спеціальне робо-
че місце інваліда» трактується в законі «Про реабілітацію осіб
з інвалідністю в Україні». Вони формулюються наступним чином:
робоче місце інваліда — місце або виробнича ділянка постійного або
тимчасового знаходження особи в процесі трудової діяльності на
підприємствах, в установах та організаціях; спеціальне робоче місце
інваліда — окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, яка
потребує додаткових заходів з організації праці особи з урахуванням
її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інва-
лідністю, шляхом пристосування основного й додаткового устатку-
вання, технічного обладнання тощо [3].

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по слу -
ж бі інваліда, його звільнення за ініціативою власника підприємства
або переведення на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності
не допускається. Винятком можуть бути лише випадки, коли за вис -
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новком медико-соціальної експертизи стан здоров’я такої особи
перешкоджає виконанню нею професійних обов’язків, загрожує здо-
ров’ю чи безпеці праці інших або продовження трудової діяльності чи
зміна її характеру й обсягу загрожує погіршенню її здоров’я. Під при -
ємства незалежно від форми власності й господарювання, де чисель-
ність працюючих інвалідів менша установленої нормативами, щоро-
ку сплачують відповідним відділенням Фонду України соціального
захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається в розмірі
середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за
кожне робоче місце, не зайняте такою особою. Для підприємств, на
яких працює від 8 до 15 людей, розмір штрафних санкцій за кожне
робоче місце, не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини
середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві.
Забезпечення прав людей зі сталими вадами здоров’я на працевлаш-
тування й оплачувану роботу, в тому числі з умови виконання роботи
вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до під-
приємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.

Таким чином, забезпечення трудової діяльності інвалідів, їх ро -
бочих місць є важливою соціальною функцією держави. В законодав-
стві України закріплений дієвий механізм індивідуальної допомоги
у працевлаштуванні інвалідів для підтримання їх спроможності
вести повноцінне соціальне життя. Для вирішення цього завдання
беруть участь не тільки відповідні органи центральної виконавчої
влади, місцевого самоврядування, але й усі підприємства, установи,
організації, незалежно від форм власності.
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Анотація. На сьогоднішній день існує проблема при працевлаштуван-
ні осіб з інвалідністю, тому вважаю доцільним розглянути таку проблему,
як встановлення випробувального терміну для осіб з інвалідністю.
У статті зазначено, коли можна встановити випробувальний термін,
а ко ли це не допускається. Зауважив безпосередньо на відповідальність
працедавця за порушення встановлених правил чинного законодавства. 

Аnnotation. To date, there is a problem with the employment of people with
disabilities, so I consider it expedient to consider such a problem as setting a proba-
tionary period for persons with disabilities. The article indicates when it is possible
to set a trial period, and when this is not allowed. He noticed directly the responsi-
bility of the employer for violating the established rules of the current legislation.

Перш за все зазначимо, що ж таке випробувальний термін. Ви -
про бувальний термін — це період часу, протягом якого роботодавець
перевіряє працівника на предмет придатності до виконання його
роботи. Передбачається, що в цей період часу роботодавець буде тим
чи іншим способом спостерігати за професійними діями працівни-
ка, а також іншими аспектами його робочої діяльності, наприклад за
тим, як складаються його відносини з колегами. Тривалість випробу-
вального терміну залежить від типу виконуваної роботи і не може
перевищувати 30 днів для працівників, 3 місяці у загальних випадках.

Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Трудове зако-
нодавство регулюється — Кодексом законів про працю та іншими
актами законодавства, прийнятих відповідно до нього.

Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю, при укладен-
ні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випро-
бування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка
йому доручається. Умова про випробування повинна бути застере-
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жена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В цій стат-
ті наведений перелік осіб, для яких не встановлюється випробуваль-
ний термін, в тому числі і для людей з інвалідністю. Коли строк
випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він
вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірван-
ня трудового договору допускається лише на загальних підставах.

У разі встановлення власником або уповноваженим ним орга-
ном невідповідності працівника займаній посаді, на яку його при-
йнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку
випробування звільнити такого працівника, письмово попередив-
ши його про це за три дні. 

Кожна людина, якій медико-соціальною експертною комісією
встановлено групу інвалідності, має право на працю, і якщо вона не
досягли пенсійного віку, має право бути зареєстрованою у Дер жав ній
службі зайнятості як безробітна. Потрібно зауважити, що випробу-
вальний термін не встановлюється лише тоді, коли МСЕК дає
рекомендації для тієї чи іншої роботи. 

Державна служба зайнятості може скеровувати осіб яким вста-
новлено групу інвалідності для працевлаштування на вакантні по сади,
які зазначені роботодавцями — суб’єктами господарської ді яль -
ності. Проте, така посада не повинна суперечити вимогам індивіду-
альної програми реабілітації інваліда виданою МСЕК

Форма направлення на працевлаштування є встановленого
зразка відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від
16.05.2013 № 270. і якщо працівник-інвалід направляється на пра-
цевлаштування на робоче місце, призначене для працевлаштуван-
ня інваліда, на створене спеціальне робоче місце для інваліда, то
в ній про це зазначається.

За працевлаштування інвалідів з випробувальним терміном,
в супереч вимогам частини 3 статті 26 КЗпП України, роботодавець
несе адміністративну відповідальність за частиною першою статті
41 КУпАП шляхом накладення штрафу на його посадових осіб
у розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Підсумовуючи вище сказане, можемо встановити, що відповід-
но до КЗпП випробувальний термін для осіб з інвалідністю не вста-
новлюється. Якщо роботодавець порушив дані вимоги, він буде
нести адміністративну відповідальність.
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Анотація. Значна кількість осіб з інвалідністю вимагає звернення при-
скіпливої уваги на їх проблеми. Зокрема проблеми працевлаштування. Один
з її аспектів — питання інформованості. Робочі місця створюються, та не
вистачає Інтернет-ресурсів, де були би вчасно викладені відповідні дані.
Проекти такого роду є важливою метою навіть на державному рівні.

Annotation. A significant number of people with disabilities require careful
attention to their problems. In particular, employment problems. One of its
aspects is the issue of awareness. Jobs are created, but there is not enough inter-
net resources to upload relevant data in a timely manner. Projects of this kind are
an important goal even at the state level.

В Україні проживає близько 2,8 мільйонів людей з інвалідністю,
що трохи менше, ніж населення Києва. Але й досі є важливі про-
блеми цих людей, які не вирішуються. Безперечно, всі мають право
на щастя і ми маємо сприяти вирішенню цих проблем.

Зараз, у 2019 році, існують зручні роботизовані імплантати, спе -
ціальні апарати для розробки атрофованих м’язів та навіть можли-
вість «увімкнути» паралізовану ногу через нервові вузли. Проте
в Україні велика кількість інвалідів постійно сидять вдома та не мають
можливості на нормальне лікування. А про непристосованість міста
для руху людей з обмеженим рухом взагалі не має сенсу казати, це
давно відома проблема.
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Також існують проблеми працевлаштування, тому що інфор-
мація про відповідні підприємства, які створюють нові робочі місця
для інвалідів відсутня. Крім того, роботодавці не достатньо зацікав-
лені у прийнятті на роботу людей з вадами, коли є можливість най-
няти цілком здорових людей за мізерну зарплатню. Авжеж, законо-
давством обумовлено, що 4% робочих місць заброньовано саме для
цих осіб. При невиконанні цієї норми підприємства і установи,
незалежно від форм власності сплачують значні штрафи до Фонду
соціального захисту інвалідів. Але, на жаль, більшість роботодавців
поки що своєю метою ставлять уникнення штрафних санкцій, а не
працевлаштування людини з інвалідністю.

Ми вважаємо, що прямим вирішенням цих проблем буде ін фор -
мованість державної влади про кількість таких людей, їх працездат-
ність та інші деталі, котрі допоможуть побачити й зрозуміти стано-
вище цієї частини суспільства. Тобто, необхідно мати уявлення про
проблему, щоб мати змогу її вирішити. Також важливе достойне
фінансування проектів з професійної реабілітації інвалідів. Велика
кількість проектів погано функціонують та не реалізуються через
недостатню кількість коштів.

Проте існують перепони, які заважають втілити ці плани у жит -
тя. А саме: стереотипізація образу людини з інвалідністю, відсут-
ність атестації робочих можливостей таких людей та суцільна бай-
дужість до подібних проблем.

Потрібно залучати не лише великі фонди та організації, а й зви -
чайних громадян. Наприклад, створити інтернет-проект ціллю якого
буде пропаганда працевлаштування інвалідів та допомога саме цим
людям у питаннях знаходження роботи. Видима праця звичайних
людей може привернути увагу до даної проблеми. 

Підсумовуючи, варто нагадати: по-перше, інвалідів в Україні
дуже багато, а це каже про те, що всі вони потребують допомоги та
хочуть бути щасливими, як звичайні люди. По-друге, працевлашту-
вання інвалідів — серйозна проблема, яку треба крок за кроком
методично вирішувати. А саме: інформованість про життя людей
з інвалідністю та фінансування проектів, які допоможуть їм отри-
мати роботу. Крім того, потрібно спільними зусиллями громадян
впливати на загальну свідомість щодо теми інвалідів та залучати
більше уваги їх проблемам.
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ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИТУАЦІЇ В СФЕРІ
ЗАЙНЯТОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Новакова Вероніка Віталіївна,
студентка 3 курсу, групи ТУ-17 /1

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
nnika2211@gmail.com

Анотація. Відсоток людей з інвалідністю в Україні зростає. Але їх со -
ціальна адаптація залишається на низькому рівні. Людина з особливими
потребами часто не довіряє суспільству. А працедавець не прагне бачити
її у своєму колективі. Поліпшення ситуації вимагає складного комплексу
правових, соціальних та економічних заходів на державному рівні.

Annotation. The percentage of people with disabilities in Ukraine is increa-
sing. But their social adaptation remains low. People with disabilities often dis-
trust society. And the employer does not want to see such person in his team.
Improving the situation requires a complex set of legal, social and economic mea-
sures at the state level.

Для України проблема соціального захисту людей з інвалідністю
є особливо значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання
частки таких людей у загальній структурі населення. Якщо на почат-
ку 90-х рр. минулого століття загальна чисельність осіб з інвалідніс-
тю в Україні становила близько 3% усього населення, або 1,5 млн
осіб, то в 2008 р. їх чисельність дорівнювала 2,65 млн осіб, у тому
числі 122,6 тис. дітей з інвалідівністю, тобто частка осіб цієї категорії
в загальній структурі населення становить 5,3% усього населення,
відповідно їх кількість зросла майже в 1,6 раза. Нині можна говори-
ти про глобальний характер проблеми інвалідності — в усьому світі ті
чи інші можливості обмежено приблизно в кожної десятої людини
(650 млн людей), з них майже 470 млн осіб працездатного віку.

Проблема людей із особливими потребами, стає дедалі гострі-
шою, актуальнішою внаслідок зростання захворюваності населення
України і певної ізольованості від навколишнього світу. Недостатня
увага суспільства до цієї категорії людей, відсутність для них місць
на ринку праці та певної індиферентності суспільства щодо них не
створюють, м’яко кажучи, умов для повноцінного формування в них
активної життєвої позиції, стійкої позитивної самооцінки. У біль-
шості людей з інвалідністю не формується стійкої довіри до соці-
ального середовища, до пересічних людей.
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Основні проблеми осіб з інвалідністю при працевлаштуванні:
(1) відсутність фахівців у Медико-соціальних експертних комісіях
(МСЕК), які розробляють індивідуальні програми реабілітації для
людей з інвалідністю, у зв’язку з чим у розділі програми «трудова
реабілітація» пишуть «потребує спеціальних умов праці» без конк-
ретизації, що викликає питання в роботодавця при прийнятті такої
особи на роботу; (2) наявність фіктивного працевлаштування
(задля уникнення штрафів за невиконання нормативу з працев-
лаштування людей з інвалідністю на підприємстві); (3) сфера праці
для таких людей обмежується розумовою працею та сферою послуг;
(4) низька активність самих них самих у пошуках роботи; (5) сте-
реотипи суспільства щодо людей з інвалідністю і їхнього потенціа-
лу; (6) неефективність чинного законодавства про права таких осіб.

Серед напрямів принципового вирішення проблеми: (1) ведення
диференційованої норми працевлаштування людей з інвалідністю по
підприємствах і організація у відповідності зі сферами їхньої діяльнос-
ті; (2) впровадження системи гарантованого замовлення для підпри-
ємств і організацій, де більше 20% штату становлять особи з особли-
вими потребами. На підприємства, установи та організації, незалежно
від форм власності та господарювання, покладається обов’язок роз-
робляти заходи щодо створення робочих місць для людей з інвалідніс-
тю, включати їх до колективного договору, інформувати центри зай-
нятості, місцеві органи соціального захисту населення та відділення
Фонду соціального захисту інвалідів про створення (пристосування)
робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю.

На шляху реалізації цих заходів стоять такі недоліки, як:
– відсутність об’єктивних даних і досвіду (нестача достовірних

даних про проблеми інвалідності і досвіду здійснення ефективних
програм перешкоджає розумінню проблем інвалідності і визначен-
ню практичних дій щодо їх подолання — використовуючи досто-
вірну статистику та результати досліджень участі людей з інвалідніс-
тю у соціальному і політичному житті та збираючи їхні пропозиції,
можна впевнено генерувати ідеї для втілення змін);

– відсутність доступності, фізичні бар’єри. (багато будинків, спо -
руд (у тому числі місць загального користування), транспорт, ін фор -
мація є недоступними для осіб з інвалідністю; люди з інвалідністю, які
мають професійну підготовку та відповідний досвід роботи, повинні
активно залучатися до розробки та вдосконалення стандартів доступ-
ності та впровадження концепції універсального дизайну — ліквідація
фізичних бар’єрів допоможе створити інклюзивне суспільство).
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Отже з метою удосконалення стану справ в сфері зайнятості
людей з інвалідністю необхідно провести такі заходи: розробити сис-
тему податкових пільг для підприємств і організацій, які використо-
вують працю значного відсотку людей з інвалідністю та (або) батьків
таких дітей; розробити комплексну систему підготовки людей з інва-
лідністю до праці, особливу увагу приділити мотиваційному компо-
ненту; створити в Україні єдиний державний комп’ютерний банк
даних людей з інвалідністю, які потребують професійної реабілітації,
можуть і бажають працювати; передбачити у штатному розкладі
МСЕК посади для фахівців з профорієнтаційної роботи та фахівців-
реабілітологів; забезпечити чітку розробку органами МСЕК індиві-
дуальної програми реабілітації для кожного; підвищити рівень дер-
жавної підтримки підприємств громадських організацій людей
з інвалідністю; спрямувати наукову діяльність колективів наукових
і науково-дослідних підрозділів та установ Міністерства праці та со -
ціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України
на розробку концепції соціально-правового захисту осіб з інвалідніс-
тю в Україні в умовах ринкової економіки.

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини
«Україна» розроблено модель відбору абітурієнтів, яка базується на
принципах рівноправності, справедливості, гуманізму та ставлення
до людини як до найбільшої цінності буття. Це сприяє індивідуаль-
ному та диференційованому підходу до кожного абітурієнта, забез-
печує впевненість у тому, що до університету прийде не тільки та
молодь, яка прагне навчатися, але й має для цього здоров’я та твор-
чий потенціал. Наш університет дає можливість розуміє, що всі ми
рівні і незалежно від наших фізичних можливостей.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ОСОБАМИ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Пікалюк Світлана Станіславівна,
Старший викладач кафедри права і фінансів 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
pikalyuksvetlana2017@gmail.com

Анотація. Окреслено ставлення до чинної державної політики та мож -
 ливих її змін основних заінтересованих сторін, в тому числі органів влади,
приватного сектору та організацій, що працюють в інтересах людей з ін -
валідністю.
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Annotation. The authors take into account stakeholder’s attitudes toward
the state’s policy on the employment of persons with disabilities. Among the latter
are authorities, private sector and organizations which serve the interests of peop-
le with disabilitites.

Питання праці осіб з інвалідністю регулюються як загальним
законодавством з питань праці, таким як Кодекс Законів про Пра -
цю України, Закони України «Про зайнятість населення», «Про від-
пустки», «Про охорону праці» тощо, так і спеціальним законодав-
ством — Законом України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», а також
нормативно-правовими актами, що прийняті на виконання, зокре-
ма законодавства щодо інвалідності.

З одного боку, особи з інвалідністю володіють усіма трудовими
правами, що й особи без інвалідності, а з іншого, держава надає
низку гарантій для людей з інвалідністю, метою яких є їх включен-
ня на ринок праці. 

У наведених вище законах часто йде мова про працевлашту-
вання осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій або
до рекомендацій МСЕК, або, наприклад, як зазначено у статті 8
щодо експертизи професійної придатності людини з інвалідністю
Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»: «Рішення
медико-соціальних експертних комісій є обов’язковими для вико-
нання органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання, підприємствами, установами, організаціями, реабілітацій-
ними установами незалежно від типу і форми власності».

Однак додаткові гарантії людям з інвалідністю на ринку праці,
які начебто мали надати захист цій категорії осіб, в багатьох випадках
стають тягарем для роботодавця. Зокрема, відповідно до вимог стат-
ті 26 КЗпПУ під час прийняття на роботу не встановлюється випро-
бування для осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до
рекомендації медико-соціальної експертизи. Це унеможливлює під-
твердження професійних якостей такої особи. Норми статті 172
КЗпПУ передбачають, що на прохання осіб з інвалідністю роботода-
вець має встановити неповний робочий день або неповний робочий
тиждень та створити пільгові умови праці. Цією ж статтею передба-
чається, що залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт та
робіт у нічний час без їхньої згоди не допускається. Видається, що
вищезазначені норми мають поширюватись не на усіх осіб з інвалід-
ністю, оскільки стан здоров’я різних осіб з інвалідністю може суттє-
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во відрізнятись, а лише на тих, що мають медичні протипоказання до
роботи в нічний чи надурочний час, про які йде мова в статтях 55 та
63, а також тільки на тих осіб, що мають медичні показання до ско-
роченого робочого дня чи тижня. Прикладом може бути вимога стат-
ті 170 КЗпПУ, де переведення на легшу роботу передбачається не за
бажанням працівника, а лише на підставі медичного висновку. 

Відповідно до норм статті 18 Закону України «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в Україні» людям з інвалідністю, які не
мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаці-
ях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умо-
вою виконання роботи вдома. Водночас аналіз норм Кодексу зако-
нів про працю України засвідчує, що питання можливості надомної
праці передбачено лише для осіб, що перебувають у відпустці по
догляду за дитиною (стаття 179). Питання надомної зайнятості регу-
люються постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС
від 29 вересня 1981 р. № 275/11-99, яка потребує осучаснення.
Першими кроками має стати ратифікація Конвенції МОП № 177
«Про надомну працю» (1996 рік), а також передбачення в трудовому
законодавстві умов та вимог щодо організації надомних робочих
місць та забезпечення надомників усіма трудовими правами. 

На виконання статті 18-1 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні» Кабінетом Міністрів України
затверджено Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок
коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціаль-
них робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній служ-
бі зайнятості. 

Процедура отримання дотації є вкрай ускладненою, яка передба-
чає створення для безробітної особи з інвалідністю спеціального
робочого місця та вимоги до нього встановлюються індивідуальною
програмою реабілітації інваліда. Виникає певний сумнів у фаховості
членів Медико-соціальної експертної комісії в частині визначення
встановлення вимог до спеціального робочого місця, що є першою
перешкодою для можливості створення спеціального робочого місця. 

Для осіб з інвалідністю передбачені й більш лояльні умови
надання відпусток. Так, людям з інвалідністю I і II груп надається
щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а осо-
бам з III групою інвалідності — 26 календарних днів (стаття 6 За ко -
ну України «Про відпустки»).

Зайнятість осіб з інвалідністю як сфера державної політики
сто сується трьох груп зацікавлених сторін: державні інституції —
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органи влади, що формують та реалізують політику в цій сфері та
бюджетні організації як роботодавці; приватний сектор — робото-
давці, на яких лежить основна маса зобов’язань сучасної політики
зайнятості осіб з інвалідністю; неурядові організації, що працюють
в інтересах цільової групи.

Отже, акцентуючи на можливих альтернативах забезпечення пра -
ва на працю, слід виходити із необхідності імплементації Конвенції
ООН про права осіб з інвалідністю і поєднати пріоритетність розвитку
економіки та інклюзивність ринку праці. Зокрема, пропонується зосе-
редитись на приведенні законодавства у відповідність до вимог
Конвенції про права осіб з інвалідністю в частині недискримінації
у сфері праці, позитивному заохоченню роботодавців відкритого
ринку праці та на забезпеченні розумного пристосування.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Панасюк Іван Леонідович,
ІІ курс, ПЗ-18-1м 

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Ізуїта Петро Олександрович

к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. На сьогоднішній день, існують проблеми працевлаштуван-
ня осіб з інвалідністю, тому вважаю необхідним розглянути усі питання
щодо проблем працевлаштування осіб з інвалідністю. Питання про реабі-
літацію осіб з інвалідністю, їх підтримку та притягнення до відповідаль-
ності працедавця за порушення законів.

Annotation. To date, there are problems with the employment of people with
disabilities, so I consider it necessary to consider all issues regarding the employ-
ment problems of people with disabilities. The issue of rehabilitation of invalids for
their support and bringing to responsibility of the employer for violation of laws.

В Україні права людей з інвалідністю на участь в активному житті
суспільства й захист їхніх інтересів закріплені низкою законодавчих
та нормативно-правових актів. Вони спрямовані на створення їм рів-
них з іншими громадянами можливостей у реалізації цивільних, полі-
тичних та інших конституційних прав і свобод. В Основному Законі
держави права і свободи осіб з інвалідністю окремо не обумовлю-
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ються, а надаються їм з усіма громадянами України, підкреслюючи
тим самим їх рівноправність.

Чинники стримування зайнятості є:
– відсутність інформації про те, які підприємства створюють

нові робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю за ра -
ху нок Фонду;

– відсутність гнучких форм організації праці та механізму заці-
кавлення роботодавців у працевлаштуванні осіб з інвалідністю;

– низька оплата праці на запропоновані роботодавцем робочі
місця та невідповідності обмежень в роботі з вимогами роботодавця.

Для працевлаштування осіб з інвалідністю з метою інформацій-
ного й аналітичного обслуговування слід:

– посилити співпрацю при вирішенні питань професійної реабі-
літації людей з інвалідністю та їх працевлаштування між МСЕК, орга-
нами праці та соціального захисту населення, Фондом соціального
захисту осіб з інвалідністю, роботодавцями з метою координації та
консолідації спільних зусиль на вирішення завдань щодо створення
дієвої системи сприяння працевлаштування осіб з інвалідністю, особ-
ливо випускників навчальних закладів з числа осіб з інвалідністю;

– узгоджувати заходи з професійної реабілітації та працевлаштуван-
ня осіб з інвалідністю з місцевими програмами зайнятості на селення;

– збільшити за рахунок установленого нормативу кількості ро -
бочих місць фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітни-
ків для працевлаштування осіб з інвалідністю;

– розробити методику атестації робочого місця особи з інвалід-
ністю та типових документів, які видаються в процесі атестації робо -
чого місця, призначеного для працевлаштування осіби з інвалідністю;

– реалізувати політику ефективної підтримки надомної праці
та самозайнятості осіб з інвалідністю;

– розмежувати розмір установленого нормативу для працев-
лаштування осіб з інвалідністю окремо для державних підприємств
та приватного бізнесу;

– передбачити в подальшому створення і збереження робочих
місць для працевлаштування осіб з інвалідністю на спеціалізованих
підприємствах, збільшивши їхню кількість, удосконалити механізм
державної допомоги у вигляді кредитування та розміщення держав-
ного замовлення;

– розширити регіональні банки вакансій за рахунок якнайпов-
нішого надання роботодавцям даних про вільні робочі місця для
осіб з інвалідністю у територіальні служби зайнятості.
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Здається очевидним, що роботодавцю вигідніше забезпечити
роботою людину з інвалідністю, ніж сплачувати штрафні санкції,
але це потребує досить значних зусиль. Тому, на жаль, більшість
роботодавців поки що своєю метою ставлять уникнення штрафних
санкцій, а не працевлаштування особи з інвалідністю.
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
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Анотація. В статті охарактеризовано сучасні проблеми працевлаш-
тування осіб з інвалідністю в Україні. Виявлено недоліки діючого законо-
давства у сфері правового регулювання працевлаштування. Розроблено
пропозиції з вдосконалення організаційно-правових та економічних заходів
працевлаштування осіб з інвалідністю на сучасному етапі. 

Annotation. The article describes the current problems of employment of
persons with disabilities in Ukraine. Weaknesses of the current legislation in the
field of legal regulation of employment are revealed. Proposals for improvement
of organizational, legal and economic measures of employment of persons with
disabilities at the present stage have been developed.

Особливої актуальності проблема зайнятості осіб з інвалідніс-
тю набуває у зв’язку з постійним зростанням їхньої чисельності та
низьким рівнем зайнятості, що викликає соціальну напругу в сус-
пільстві, оскільки для інвалідів мати роботу — це можливість під-
вищити соціальний статус, свою значущість, поліпшити добробут. 

Проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю, питання щодо
визначення проблем та розробки заходів щодо збільшення зайнятос-
ті й раціонального працевлаштування осіб з інвалідністю висвітлю-
валися в працях П.А. Бущенка, В.С. Венедиктова, Л.Я. Гінцбурга,
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Г.С. Гончарової, П.І. Жигалкіна, І.В. Зуба, Д.О. Карпенка, Л.І. Ла -
зор, Р.3. Лівшиця, А.Р. Мацюка, С.М. Прилипка, В.І. Прокопенка,
О.І. Процевського, В.Г. Ротаня, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої,
О.М. Ярошенка, Н.М. Биба, І.Г. Козуб та ін. 

Метою пропонованої статті є аналіз зайнятості та працевлаш-
тування осіб з інвалідністю у сучасних умовах, виявлення основних
проблем та розробки заходів щодо збільшення зайнятості й раціо-
нального працевлаштування осіб з інвалідністю з урахуванням
стану здоров’я, побажань та можливостей, що відповідає інтересам
як держави, так і самих осіб з інвалідністю. 

Ключовим ланцюгом в реалізації політики трудової зайнятості
осіб з інвалідністю є Державна служба зайнятості, особливо коли
громадяни з обмеженими фізичними вадами отримали право не тіль-
ки на статус безробітного, але і виплату матеріального забезпечен-
ня (з урахуванням їх минулого трудового та страхового стажу), вони
вирішили, що знову в вирі життя. З метою підвищення рівня зай-
нятості осіб з інвалідністю виникає необхідність у створенні Єдиної
Інформаційної бази даних осіб з інвалідністю, яка складається
з трьох взаємозв’язаних складових:

1) єдиного банку даних осіб з інвалідністю, яка містить кількіс-
ні та якісні характеристики контингенту осіб з інвалідністю, які
бажають працювати;

2) банку даних робочих місць для працевлаштування осіб з ін -
валідністю, який акумулює інформацію про кількісний та якісний
склад робочих місць, на яких можна використовувати працю осіб
з інвалідністю;

3) системи постійного моніторингу процесів зайнятості та пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю з метою інформаційного й ана-
літичного обслуговування вказаних процесів [2].

Ми підтримуємо думку Е. Кучменка щодо забезпечення необ-
хідними умовами для працевлаштування осіб з інвалідністю є:

– посилити співпрацю при вирішенні питань професійної реа-
білітації осіб з інвалідністю та їх працевлаштування між МСЕК,
органами праці та соціального захисту населення, Фондом соціаль-
ного захисту осіб з інвалідністю, службою зайнятості, громадськи-
ми організаціями осіб з інвалідністю, роботодавцями з метою коор-
динації та консолідування спільних зусиль на вирішення завдань
щодо створення дієвої системи сприяння працевлаштуванню осіб
з інвалідністю, особливо випускників навчальних закладів з числа
осіб з інвалідністю;
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– узгоджувати заходи з професійної реабілітації та працевлаш-
тування осіб з інвалідністю з місцевими програмами зайнятості
населення; 

– збільшити за рахунок установленого нормативу кількість
робочих місць фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робіт-
ників для працевлаштування осіб з інвалідністю;

– розробити методику атестації робочого місця інваліда та ти по -
вих документів, які видаються в процесі атестації робочого місця,
призначеного для працевлаштування інваліда;

– розробити та запровадити податково-кредитний механізм,
спрямований на стимулювання створення роботодавцями робочих
місць для осіб з інвалідністю, в тому числі додаткових, понад уста-
новлений норматив;

– реалізувати політику ефективної підтримки надомної праці
та само зайнятості осіб з інвалідністю;

– надавати інвалідам, які бажають відкрити власну справу, кон-
сультативну, організаційну, фінансово-економічну допомогу
з питань відкриття та підтримки власного бізнесу, розробити меха-
нізм надання інвалідам безпроцентних позик із Фонду соціального
захисту осіб з інвалідністю на відкриття ними власної справи та під-
тримку власного бізнесу;

– передбачати створення і збереження робочих місць для праце -
влаштування осіб з інвалідністю на спеціалізованих підприємствах,
збільшивши їхню кількість, удосконалити механізм державної під-
тримки підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю
шляхом збільшення державної допомоги у вигляді кредитування та
розміщення державного замовлення;

– розширити регіональні банки вакансій за рахунок повного
надання роботодавцям даних про вільні робочі місця для осіб
з інвалідністю у територіальні служби зайнятості [1].
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Анотація. Документ аналізує проблеми зайнятості людей з обмеже-
ними можливостями. Метою є донести важливісь працевлаштування
осіб з особливими потребами. У даній роботі описані проблеми найманих
людей з інклюзією. 

Annotation. Document analyzes the employment problems of people with
disabilities. The purpose is to bring about the important employment of persons with
special needs. This paper describes the problems of hired people with inclusion.

Гарантія працевлаштування є одним з основних конституцій-
них прав громадян України. Для людей з обмеженими можливостя-
ми, до яких ми відносимо інвалідів, воно є ключовою умовою їх
соціальної інтеграції. Водночас, звернення до статистики свідчить,
що лише 13,4% загальної кількості зареєстрованих працездатних
дорослих інвалідів охоплені трудовою діяльністю. 

Основними причинами низького рівня трудової зайнятості ін -
валідів в Україні є соціально-економічні умови, високий рівень без -
робіття серед здорових громадян, відсутність фінансового забезпечен-
ня заходів щодо створення робочих місць для працевлаштування
інвалідів, недосконалість законодавчої бази. Наприклад, серйозною
законодавчою недоробкою щодо працевлаштування інвалідів є те,
що вони не можуть одержати статус безробітного. 

Для вирішення проблем працевлаштування молоді з обмеже-
ними можливостями здоров’я потрібні соціально-економічні важелі
макроекономічного рівня: державна підтримка у вигляді пільгового
оподаткування, створення стимулів для роботодавців, спрямованих
на надання особам з обмеженими фізичними можливостями пріо-
ритетного права на професійне навчання, розширення доступу для
здобуття вищої освіти. Система квот не спрацьовує при працевлаш -
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туванні людей з інвалідністю в Україні. В Україні на законодавчому
рівні закріплено квоту, яку мають виконувати роботодавці при при-
йомі на роботу людей з інвалідністю. Так, відповідно до ст. 19 ЗУ «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», для підприємств,
установ, організацій, в тому числі підприємств громадських організа-
цій людей з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найма-
ну працю, з чисельністю працюючих 8 та більше осіб, норматив робо-
чих місць встановлюється в розмірі 4,0% від чисельності штатних
працівників, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного
робочого місця. Згідно з чинним законодавством, роботодавці само-
стійно здійснюють працевлаштування людей з інвалідністю відповід-
но до нормативів робочих місць. Нормативи поширюються як на дер-
жавний, так і на приватний сектори економіки. Та українські
роботодавці не завжди дотримуються цієї квоти. Це свідчить про те,
що закон, який покликаний дбати про забезпечення громадян з інва-
лідністю правом на працю, насправді не завжди виконується.

Велика кількість роботодавців не виплачують санкції, тому що
зробили все від них залежне для виконання нормативу працевлаш-
тування осіб з інвалідністю: створили спеціальні робочі місця та
здійснювали пошук осіб з інвалідністю, зокрема шляхом залучення
Державної служби зайнятості. Однак, вони так і не змогли викона-
ти норматив з працевлаштування людей з інвалідністю. Тому суди
не вбачають підстав для стягнення санкцій з таких роботодавців.

Як бачимо, чинний порядок сплати роботодавцями адміністра-
тивно-господарських санкцій, по-перше, не заохочує їх до праце -
влаштування осіб з інвалідністю, а, по-друге, не має жодного сенсу
в умовах, коли роботодавці не в змозі знайти та працевлаштувати
необхідну кількість працівників. Це означає, що задля ефективно-
го працевлаштування осіб з інвалідністю, Україна має подбати не
лише про доопрацювання законів, але й про реформування Служби
зайнятості.
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Анотація. У цій роботі досліджено сучасні проблеми зайнятості лю -
дей з обмеженими можливостями в Україні. Аналіз діючих правових норм,
спрямованих на сприяння зайнятості людей з обмеженими можливостя-
ми та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Пропозиції
щодо вдосконалення заходів зайнятості інвалідів на сучасному етапі. 

Annotation. Тhis paper explores the current employment problems of people
with disabilities in Ukraine. An analysis of current legal norms aimed at promo-
ting employment of people with disabilities and increasing their competitiveness
in the labor market. Proposals for improving the measures of employment of
disabled people at the present stage. Formulation of the problem.

Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набуває
у зв’язку з постійним зростанням їхньої чисельності та низьким рів -
нем зайнятості, що викликає соціальну напругу в суспільстві, оскіль-
ки для інвалідів мати роботу — це можливість підвищити соціаль-
ний статус, свою значущість, поліпшити добробут. Для суспільства
працюючий інвалід — це розв’язання багатьох соціальних проблем.
Незважаючи на проведення подій по профілактиці інвалідності,
спостерігається постійне зростання її масштабів. Тенденція збільшен-
ня кількості громадян з обмеженими фізичними вадами в Україні
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не залишається без уваги зі сторони держави. Сьогодні в Україні
більше 2,5 мільйонів таких людей. Одним з головних пріоритетів
Державної політики по відношенню до інвалідів є їх трудова зайня-
тість, як важлива сторона кожного громадянина. 

Проблеми працевлаштування інвалідів, питання щодо визначен-
ня проблем та розробки заходів щодо збільшення зайнятості й ра -
ціонального працевлаштування інвалідів висвітлювалися в працях
рамках виконання Наказів Президента України, які стосуються
удосконалення державного регулювання в сфері зайнятості, ринку
праці України, а також в рамках виконання програми про реабілітацію
осіб з обмеженими фізичними можливостями з дотриманням прав на
працю в центрах зайнятості проводиться певна робота за яку відпові-
дають спеціалісти з працевлаштування. В їх особі центр зайнятості —
це посередник. Підприємства, які не закрили квоту по працевлашту-
ванню інвалідів (відповідно до Закону України «Про зайнятість насе-
лення») також надають повну інформацію про вакансії. Згідно з зако-
нодавством України, інвалід — це особа зі стійким розладом функцій
організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм, або з урод-
женими дефектами, що призводить до обмеження нормальної життє-
діяльності особи, викликає потребу в соціальній допомозі їй і поси-
леному соціальному захисті, а також у виконанні з боку держави
відповідних заходів для забезпечення її законодавчо визначених прав.
Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» інвалідам забезпечується право працювати на під-
приємствах, в установах і організаціях, займатися підприємницькою
та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. У визна-
чених законодавством випадках інваліди реєструються в центрах зай-
нятості як безробітні, яким має надаватися комплекс послуг з пошуку
і підбору підходящої роботи. Чинне законодавство зобов’язує робото-
давців забезпечити наявність робочих місць для їх працевлаштування.
Норматив робочих місць для інвалідів встановлено в розмірі чотирьох
відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників обліко-
вого складу за рік, де працює від 8 до 25 чоловік, — одне робоче місце.
Робоче місце інваліда — це місце або виробнича ділянка постійного
або тимчасового перебування особи в процесі трудової діяльності на
підприємствах, в установах і організаціях. З метою забезпечення
гарантованих державою реабілітаційних послуг медико-соціальні екс-
пертні комісії розробляють для кожного інваліда відповідно до профі-
лю захворювання індивідуальну програму реабілітації. До участі в реа-
лізації трудової та професійної складової реабілітаційної програми
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залучається служба зайнятості. У зв’язку з цим центри зайнятості:
взаємодіють з органами праці та соціального захисту населення для
отримання інформації про інвалідів, які мають потребу в працевлаш-
туванні; ведуть інформаційний банк даних про інвалідів, які не досяг-
ли пенсійного віку та звернулися по допомогу в працевлаштуванні;
ведуть облік робочих місць підприємств, на які можуть бути працев-
лаштовані інваліди, у тому числі спеціальних робочих місць; прово-
дять за згодою інваліда індивідуальні профконсультації з викорис-
танням психодіагностичних методик для вибору виду діяльності
і професії, надають психологічну підтримку; здійснюють пошук робо-
ти відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації
та знань, з урахуванням його побажань та індивідуальних програм реа-
білітац Навчання інвалідів за допомогою спеціалістів служби зайня-
тості проводиться з використовувати свою професійну кваліфікацію
чи здібності, враховуючи перспективу отримання роботи. З цією
метою професійне навчання координується з працевлаштуванням. 

З метою підвищення рівня зайнятості інвалідів необхідно ство-
рити Єдину Інформаційну базу даних інвалідів, яка складається
з двох взаємозв’язаних складових: єдиного банку даних інвалідів,
яка містить кількісні та якісні характеристики контингенту інвалі-
дів, які бажають працювати; банку даних робочих місць для праце -
влаштування інвалідів, який акумулює інформацію про кількісний
та якісний склад робочих місць, на яких можна використовувати
працю інвалідів.
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Анотація. Досліджено проблеми працевлаштування інвалідів в Украї -
ні. Проведено аналіз чинних правових норм, спрямованих на сприяння пра-
цевлаштуванню інвалідів. 

Annotation. The problems of employment of disabled people in Ukraine are
investigated. An analysis of current legal norms aimed at promoting employment
of persons with disabilities has been carried out.

Конвенція ООН про права інвалідів не дає чіткого визначення
поняття «інвалідність». В ній зазначається, що це поняття еволюціо-
нує і зміст його — це результат взаємодії, яка відбувається між людьми
з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі, заважає їхній
повноцінній та дієвій участі у житті суспільства нарівні з іншими [1, 2].

Інвалід — це особа зі стійким розладом функцій організму, що
під час взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до
обмеження її життєдіяльності. Внаслідок цього держава має
обов’язок щодо створення умов для реалізації нею прав нарівні
з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист [3].

Питання працевлаштування людей з інвалідністю досліджува-
ли і висвітлювали в наукових працях такі учені, як С. Богданов,
О.М. Галицький, О.В. Заярнюк, І.В. Заюков, Т.М. Кір’ян, І.Г. Ко зуб,
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М.В. Кравченко, Е.М. Кучменко, О.В. Надьон, Т.В. Перегудова,
І.М. Шурма та ін. 

Відповідно до Закону України № 875 з метою реалізації творчих
і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних
програм реабілітації їм забезпечується право працювати [4]. Од но -
часно на роботодавця покладається обов’язок організувати праце -
влаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встано-
вити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий
тиждень та створити пільгові умови праці.

Роботодавці зобов’язані виділяти та створювати робочі місця
для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі
місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуаль-
них програм реабілітації та забезпечувати інші соціально-еконо-
мічні гарантії, передбачені чинним законодавством.

У випадку, коли індивідуальною програмою реабілітації ство-
рення спеціалізованого робочого місця не передбачено, то робото-
давець може надати інваліду звичайне робоче місце [5]. При цьому
роботодавці повинні здійснити наступне:

– виділити та створити робочі місця та працевлаштування ін -
ва лідів, у тому числі спеціальні робочі місця;

– створити для інвалідів умов праці з урахуванням індиві дуаль -
них програм реабілітації;

– забезпечити інші соціально-економічні гарантії, передбачені
чинним законодавством;

– надати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну
для організації працевлаштування інвалідів;

– звітування до фонду.
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ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ У СФЕРІ ПРАЦІ 

Смірнов Олег Андрійович,
студент ІІІ курсу, ПЗ-17-1

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна» 
Ізуїта Петро Олександрович,

к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. В Україні налічується близько 2,6 млн осіб із інвалідністю,
майже 80% із них — працездатного віку, що відповідає кількості понад 2 млн
осіб. Водночас, за даними останніх років, працевлаштованими є при  близно
третина з них — 600–680 тис. осіб. Однак, на думку експертів, ці цифри —
завищені, оскільки зайнятість осіб із інвалідністю часто існує лише «на папе-
рі». Більш реальна цифра — 13%. До того ж, попри декларування державою
захисту прав ветеранів, після збільшення кількості людей, які отримали інва-
лідність через бойові дії в зоні ООС, частка працевлаштованих не зросла.

Annotation. In Ukraine, there are about 2.6 million people with disabilities,
and almost 80% of them are able-bodied, equivalent to more than 2 million
people. At the same time, according to the data of recent years, about one third
of them are employed — 600–680 thousand people. However, according to
experts, these figures are overpriced, since the employment of people with disabi-
lities often exists only on paper. A more realistic figure is 13%. In addition, des-
pite the declaration by the state of the protection of veterans’ rights, after increa-
sing the number of people who received disability due to hostilities in the ООС
zone, the proportion of employed people did not increase.

Право на працю осіб з інвалідністю можливостями гарантує,
перш за все, Конституція. Крім того, Україна ратифікувала низку
міжнародних актів, які мають запобігти дискримінації осіб із інва-
лідністю у сфері праці. Це, зокрема, Конвенції МОП № 159 «Про
професійну реабілітацію осіб з інвалідністю», № 173 «Про захист
вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця»;
Декларації ООН «Про права розумово відсталих осіб», «Про права
осіб з інвалідністю», «Про стандартні правила забезпечення рівних
можливостей для осіб з інвалідністю», Конвенція про права осіб
з інвалідністю; низка рекомендацій Ради Європи і т. д.

Вітчизняне законодавство, зокрема КЗпП, регулює особливі ре -
жими праці, тривалість, умови. Наприклад, роботодавець повинен
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створювати для таких робітників умови праці у відповідності з їх -
ньою індивідуальною програмою реабілітації, організувати навчання,
перекваліфікацію та працевлаштування осіб із інвалідністю відповід -
но до медичних рекомендацій, встановити на їхнє прохання непов-
ний робочий день або неповний робочий тиждень. Працівники з I
та II групою інвалідності мають право на 30-денну оплачувану та
60-денну неоплачувану відпустку. Залучення осіб із інвалідністю до
наднормових робіт та робіт у нічний час без їхньої згоди не допус-
кається. Разом із тим, звільнення таких працівників відбувається на
загальних підставах.

Є також закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інва-
лідністю в Україні». Відповідно до нього таким особам забезпечу-
ється право працювати на підприємствах, в установах, організаціях,
а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльніс-
тю, яка не заборонена законом. Закон, зокрема, зобов’язує підпри-
ємства, де працюють від 8 до 25 осіб, мати в штаті хоча б одну особу
з особливими потребами. Якщо підприємство більше — таких пра-
цівників має бути 4%. За невиконання передбачено штрафні сан-
кції: обсягом у половину середньої річної заробітної плати за кожне
робоче місце, призначене для особи з інвалідністю, для підпри-
ємств, на яких працюють від 8 до 15 осіб, і обсягом у середню річну
зарплату на підприємстві, якщо в штаті понад 15 осіб. Роботодавці
мають самостійно працевлаштовувати осіб із інвалідністю відповід-
но до нормативів робочих місць. Державний нагляд за цим здійс-
нює Державна служба України з питань праці.

Цікаво, що на підприємства, установи й організації, що повніс-
тю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюд-
жетів, не поширюються норми санкцій, однак такі установи, як
і інші роботодавці, повинні працевлаштовувати осіб із інвалідністю
у межах встановленого нормативу.

Закон України «Про зайнятість населення» встановлює право
будь-якої особи на захист від проявів дискримінації у сфері зайня-
тості. Зокрема він забороняє в оголошеннях про вакансії зазначати
обмеження щодо віку чи статі кандидатів, а також вимагати від кан-
дидатів надавати інформацію про особисте життя.

Крім того, нещодавньою законодавчою новацією, яка також
по кли кана боротися з дискримінацією, стали схвалені Верховною
Радою зміни до закону № 0102 «Про ратифікацію Конвенції про
права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї». Згід но
з Конвен цією, слово «інвалід» замінюється поняттям «особа з інва-
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лідністю». Конвенція захищає права неповносправних людей, а та -
кож заохочує повагу до них.
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Анотація. Права людей з інвалідністю в Україні захищені низкою зако-
нів та постанов. Виконуються і міжнародні угоди. Але на практиці має
місце формальний підхід до працевлаштування людей з інвалідністю.
Справж нє вирішення полягає у зміні соціального ставлення до таких людей.
Прискорити цей процес здатні сучасні технології інклюзивного навчання.

Annotation. The rights of persons with disabilities in Ukraine are protected by
a number of laws and regulations. International agreements are also being imple-
mented. But in practice, there is a formal approach to employing people with disa-
bilities. The real solution is to change social attitudes towards such people.
Modern inclusive learning technologies are capable of accelerating this process.

Нажаль доволі часто про проблеми людей з інвалідністю в Ук -
раїні згадують лише напередодні Міжнародного дня інвалідів, кот-
рий щорічно відзначається 3 грудня. Дійсно через глибоку еконо-
мічну кризу, військові дії та політичні чвари, можна підібрати сотні
об’єктивних виправдань тому, що права і умови життя наших людей
з інвалідністю навіть віддалено не відповідають тим базовим кано-
нам Конвенції ООН «Про права інвалідів», яку Україна ввела в дію
4 лютого 2010 [1].

За даними Центру перспективних соціальних досліджень
Міністерства соціальної політики України та НАН України, на по -
чатку 2018 року в Україні офіційно зареєстровано понад 2,8 мільйона
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осіб, що мають статус інваліда. Це близько 6,1% від загальної кіль-
кості населення. Відповідно до Закону України «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року соціаль-
ний захист людей з інвалідністю з боку держави полягає у наданні
грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації
і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні опі -
ки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населе-
них пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’яз-
ку до особливостей людей з інвалідністю.

В Україні права людей з інвалідністю на отримання соціальної
допомоги та реабілітації закріплені у низці законів, постанов та
міжнародних стандартів [2; 3; 4; 5]. Механізм державної підтримки,
який є повністю відкритим для всіх суб’єктів ринку. Законодавство
що зобов’язує кожного працедавця спочатку сплатити грошовий вне -
сок до Фонду реабілітації інвалідів. Далі встановлюється квота пра-
цевлаштування. Таким чином, будь-який суб’єкт господарювання,
що виконує умови, передбачені законодавством, може отримати
різні види грошової компенсації. Важливо, що ці умови виписані
відповідно до базових правил державної допомоги ЄС у сфері пра-
цевлаштування, які містять спеціальний розділ про стимулювання
створення робочих місць для людей з інвалідністю.

Нажаль люди здебільшого не готові адекватно сприймати у ко -
лективах співробітників, які чимось відрізняються від них. Є безліч
історій про людей, які, маючи вищу освіту, не можуть влаштувати-
ся на роботу лише тому, що у них є певні розлади функцій організму.
Роботодавці не зацікавлені у забезпеченні робочими місцями лю дей
з особливими потребами, адже це вимагає фінансових та часових
витрат. Часто має місце формальне працевлаштування. Хоча україн-
ське законодавство змушує роботодавців не лише брати на роботу
людей з інвалідністю, а й вживати додаткових заходів безпеки праці,
які відповідають специфічним особливостям цієї категорії співробіт-
ників. В окремих випадках організувати навчання та перекваліфіка-
цію. Саме тому деякі підприємства вдаються до хитрощів, пропоную-
чи особливим працівникам не зовсім законні форми співробітництва.
Одна з найрозповсюдженіших — оформлення трудових відносин на
неповний робочий день з мінімальною оплатою. Натомість людина
фактично не з’являється на робочому місці, лише отримує кошти.

Для роботодавців обов’язковим є виконання нормативу робочих
місць для працевлаштування людей з інвалідністю, передбаченого
статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності
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осіб з інвалідністю в Україні» [2]. Для всіх підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю,
установлюється норматив робочих місць для працевлаштування
осіб, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого
місця. За кожне робоче місце призначене для працевлаштування
особи з інвалідністю і не зайняте людиною з інвалідністю сплачу-
ють Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-госпо-
дарські санкції, сума яких визначена статтею 20 цього ж Закону.

Висновок. Інвалідність — це соціальне явище, а не захворюван-
ня чи вирок. Та й не вимагають вони чогось особливого, лише еле-
ментарне — можливість жити серед людей, бути в суспільстві і від-
чувати себе людьми. Як доводить практика, люди з особливими
потребами можуть бути і стають повноцінними членами суспіль-
ства, які надихають своїм прикладом багатьох, зокрема й абсолют-
но здорових людей. Люди здебільшого не готові адекватно сприй-
мати у колективах співробітників, які чимось відрізняються від них.
Тому так важливо доповнювати законодавчу основу суспільною
практикою, вихованням та інклюзивною освітою.
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Анотація. В зазначених тезах розглянуто соціальний підхід до вирі-
шення правових питань інвалідності, встановлені причини бар’єрів
з якими інваліди зіштовхуються в захисті своїх прав, та встановлено, що
інвалідність корінним чином відрізняється від інших форм утиску прав.

Ключові слова: інклюзія, держава, люди з вадами, суспільство, відпо-
відальність.

Annotation. Іn the marked theses the social going is considered near the
decision of legal questions of disability, set reasons of barriers with that invalids
clash in the protection of the rights, and it is set that disability radically differs
from other forms of oppression of rights.

Keywords inclusion, state, people flawy, society, responsibility.

Люди з інвалідністю — такі ж громадяни нашої держави, як і ін ші,
однак вимагають більшої уваги з боку влади. Конституція України
визнає всіх рівними у своїх правах. Крім того, діє Конвенція ООН
про права осіб з інвалідністю (ратифікована Верховною Радою Ук -
раїни 16 грудня 2009 р.) (далі — Конвенція) та Факультативний про-
токол до неї (набув чинності на території України 6 березня 2010 р.).
Однак інваліди часто залишаються «невидимими» для суспільства,
в стороні від обговорень, що стосуються прав, і нездатні користувати-
ся всім спектром прав людини. І до тих пір поки інваліди не можуть
повноцінно брати участь у житті суспільства, не можна говорити
про те, що цілі Декларації про права людини досягнуті [2].

Інвалідність корінним чином відрізняється від інших форм утис-
ку прав. Вони стикаються з дискримінацією і перешкодами, які за -
важають їм брати участь у повсякденному житті суспільства нарів ні
з іншими. Їм відмовляють у їх правах навчатися в загальноосвітніх
установах, працевлаштуватися, жити незалежно в співтоваристві,
вільно переміщатися, голосувати, брати участь у спортивних та куль -
турних заходах, користуватися соціальним захистом, мати доступ
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до правосуддя та вільної доступ до інформації, вибирати медичне
лікування і вільно вступати в правові відносини [5].

Освіта. З цього року почав діяти закон, який забезпечує виконан-
ня принципів інклюзивної освіти. Діти-інваліди отримали законне
право навчатися разом із здоровими однолітками. Однак на практиці
для успішної реалізації цього благого починання багато перешкод:
немає умов, не готова середовище. Створення умов для отримання
максимально доступного інвалідам освіти, що відповідає їх специфіч-
ним потребам, виростає на загальнодержавну проблему [6].

Працевлаштування. Проблема працевлаштування інвалідів
залишається основною в нашому суспільстві. Людям з обмеженими
можливостями часом вкрай непросто отримати навіть саму неква-
ліфіковану роботу. За статистикою, в нашій країні сьогодні працю-
ють лише 10% інвалідів. Для порівняння — в Англії їх кількість
близько 40%, а в Китаї не менше 80%. В умовах модернізації сус-
пільства інвалідам важче рівноправно конкурувати на ринку праці
з повноцінними у фізичному відношенні людьми, незважаючи на
встановлене законом квотування робочих місць для інвалідів. А це
пряме порушення статті 24. Після закінчення навчального закладу
інвалідам надається право вибору місця роботи з наявних варіантів
або надається за їх бажанням право вільного працевлаштування.

Доступ до об’єктів соціальної інфраструктури. Дороги, будинки,
громадські заклади та послуги (у тому числі громадський транспорт)
не пристосовані для задоволення потреб людей з порушеннями
опорно-рухового апарату. Люди з сенсорними порушеннями абсо-
лютно ізольовані від інформаційного простору, так як не можуть
отримувати інформацію в доступному форматі (сурдопереклад,
шрифт Брайля та ін).

Що стосується перевезення інвалідів залізничним транспор-
том, то в складах не використовуються вагони з широким коридо-
ром, спеціальним туалетом і місцем для інвалідних колясок [4].

Стаття 9 Конвенції говорить про те, що доступність як поперед-
ню умову, що дає можливість особам з інвалідністю вести незалеж-
ний спосіб життя, всебічно і на рівних умовах брати участь в житті
суспільства й здійснювати без будь-яких обмежень всі свої права
людини і основні свободи нарівні з іншими [1].

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» жестова мова визнана тільки як «дак -
тильно-жестова мова, як засіб між особового спілкування, а також
як засіб навчання осіб з інвалідністю з вадами слуху. А на телебаченні,
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у кіно- та відеофільми повинна передбачатися система субтитру-
вання або сурдоперекладу, що практично не реалізовується, бо тіль-
ки деякі телевізійні передачі супроводжуються субтитрами або син-
хронним перекладом [3].

У людей з інвалідністю практично немає можливостей на рів-
них брати участь у суспільному житті. Все частіше і частіше в кон-
тексті обговорення прав інвалідів звучить думка про те, що подібні
проблеми є результатом нездатності суспільства створити середо-
вище, придатну для задоволення потреб усіх членів суспільства.

Список використаних джерел

1. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю.
2. http://www.ohchr.org/RU/Issues/Disability/Pages/DisabilityIndex.aspx
3. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64469/94-

Marynets.pdf?sequence=1
4. http://www.podelise.ru:81/docs/index-25656126-1.html?page=2
5. http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/17565/%C2
6. https://studwood.ru/611273/sotsiologiya/sotsialnye_problemy_invalidov

РОЛЬ ОСВІТИ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Сухов Валерій Юрійович,
Аспірант, спеціальність «Компютерна інженерія»

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» 
tekvos@inet.ua 

Женжера Сергій Володимирович, к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права,
міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
shvjed@ukr.net

Анотація. Кількість людей з інвалідністю в Україні збільшується. В той
же час зменшується кількість спеціалізованих робочих місць. Основне ви -
рі шення проблеми на державному рівні. Але можливий і дієвий внесок зі
сторони освітніх закладів. В першу чергу таку функцію виконує Уні вер -
ситет «Україна».

Annotation. The number of people with disabilities in Ukraine is increasing.
At the same time, the number of specialized jobs is decreasing. The main soluti-
on to the problem at the state level. But an effective contribution from educatio-
nal institutions is also possible. First of all, this function is performed by the
University «Ukraine».
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У наш час вирішення проблем людей з порушеною дієздатніс-
тю стає все важливішим суспільним завданням. Суспільство прагне
задовольняти все ширше коло потреб людей з інвалідністю, наближа-
ти умови їх життя до умов життя здорової молоді. Проблеми, які по -
стають перед людьми з функціональними обмеженнями у суспіль-
стві, ґрунтуються на низькій самооцінці, дискримінації (відсутність
рівних можливостей в отриманні освіти, в особистісному зростан-
ні; нерівність на ринку праці; загальна ізольованість у соціальному
середовищі тощо). Головною тенденцією сучасних процесів соціа-
лізації людей з інвалідністю визначається пристосування суспіль-
ства до їх потреб, а не навпаки. Тільки такий підхід є єдино можли-
вим засобом подолання соціальної ізоляції осіб з інвалідністю.

В Україні спостерігається тенденція до зростання чисельності
людей з інвалідністю унаслідок зниження рівня медичного обслу-
говування, зростання наркоманії й алкоголізму, підвищення еколо-
гічної небезпеки, зниження можливостей повноцінного харчуван-
ня і відпочинку, погіршення умов праці. Значущість проблем осіб
з інвалідністю або людей з особливими потребами посилюється за
рахунок збільшення їх частки в загальній структурі населення
України. 

Проблема працевлаштування людей з інвалідністю в сучасній Ук -
раїні залишається невирішеною. Безробіття серед них росте. Ро бочі
місця на спеціалізованих підприємствах громадських організацій
УТОГ і УТОС скорочуються. Не реалізуються і заходи з розвитку
серед людей з інвалідністю підприємництва, застосування надомної
праці. Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю з кожним
роком зменшується як через небажання роботодавців працевлашто-
вувати їх, так і через низьку активність самих людей з інвалідністю. 

Забезпечення їх зайнятості — це проблема держави, яка повинна
сприяти створенню робочих місць. Необхідно робити все можливе
для сприяння професійній реабілітації та зайнятості людей з інва-
лідністю (їх професійна підготовка та перепідготовка, розробка та
впровадження цільових програм, стимулювання створення нових
робочих місць для людей з обмеженими можливостями, надання
адресної допомоги тощо). 

Згідно з чинним законодавством, роботодавці мають самостій-
но здійснювати працевлаштування людей з інвалідністю відповідно
до нормативів робочих місць. Нормативи поширюються як на дер-
жавний, так і на приватний сектори економіки. Та українські робо-
тодавці не завжди дотримуються цієї квоти. Це свідчить про те, що

людей з інвалідністю Секція V



закон, який покликаний дбати про забезпечення громадян з інва-
лідністю правом на працю, насправді не завжди виконується. 

Отже, необхідні заходи державного регулювання, спрямовані на
економічне стимулювання роботодавців щодо працевлаштування
людей з інвалідністю, а також на запровадження нових форм пра-
цевлаштування. Українське законодавство потребує реформування
та створення дієвих інструментів впливу. Одними квотами проблему
не вирішити, необхідне стимулювання, мотивація роботодавців та
заохочення до працевлаштування осіб з інвалідністю. Наприклад,
якщо підприємець виконує умови працевлаштування осіб з інвалід-
ністю відповідно чинного законодавства, то може отримати різні
види грошової компенсації. Такий підхід буде більш дієвим.

В Україні поступово розширюються можливості отримання
людьми з інвалідністю освіти, набуття професії, здійснення осо-
бистісного самоствердження. Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ) не є виключенням. Це єди-
ний заклад вищої освіти інтегрованого типу, відкритий для молоді
неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних
можливостей і різного стану здоров’я. В Університеті створено та
організовано систему підготовки і перепідготовки фахівців різного
рівня кваліфікації у галузі ринкової економіки, сфери соціально-
правового забезпечення, фінансово-господарської діяльності під-
приємств та установ, у першу чергу — з числа людей з інвалідністю
та осіб із обмеженими можливостями, особливо тих, хто постраж-
дав внаслідок Чорнобильської катастрофи, локальних конфліктів,
воєн та надзвичайних ситуацій; розроблено у процесі навчання
методи реабілітації осіб з інвалідністю; адаптація випускників уні-
верситету до конкретних умов виробництва через створення інтег-
рованого закладу (навчально-виробничого комплексу), постійного
навчання, досліджень, консалтингу та посередництва.

Робота з такими людьми розпочинається ще на етапі вступу до
Уні верситету. Перша проблема, яка вимагає розв’язання, — це со -
ціальна адаптація в нових умовах. Психологія людини з інвалідністю,
як правило, конче вразлива, а відтак потрібен не просто індивідуаль-
ний підхід, а особливий індивідуальний підхід. У цьому плані в Уні -
верситеті створено серед студентського та науково-педагогічного
колективу атмосферу максимальної доброзичливості. Крім того, ма -
теріально-технічну базу Університету адаптовано під потреби лю дей
з особливими потребами (пандуси, ліфти тощо). Університет сприяє
повноцінному формуванню у студентів з особливими потребами
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активної життєвої позиції, стійкої позитивної самооцінки та довіри
до соціального середовища, до пересічних людей тощо.

Університет має постійно працювати над мобілізацією можли-
востей державних, комунальних, приватних та відомчих установ
і закладів освіти, виробничих структур, громадських організацій,
фондів і фізичних осіб для формування наукової, навчально-реабілі-
таційної бази навчання та виробництва і перепідготовки спеціалістів,
у першу чергу — з числа людей з інвалідністю; створенням, відбором
та впровадженням таких методик і технологій навчання, які забезпе-
чували б поєднання освітнього процесу з виробничою діяльністю,
науковими дослідженнями та заходами з адаптації спеціалістів до
повноцінного життя, вивченням ними сучасних методів управління
та підприємництва; сприянням перенавчанню та постійному підви-
щенню фахового рівня всього працездатного населення України;
створенням науково-методичного інформаційного центру для коор-
динації діяльності регіональних та галузевих освітніх закладів з метою
здійснення досліджень у напрямах співробітництва та адаптації інва-
лідів у навчально-виробничій сфері; впровадженням дистанційних
технологій навчання для всього населення України; проведенням
фундаментальних та прикладних наукових досліджень із гуманітар-
них, природничих, технічних та інших напрямів науки і культури.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Університету «Україна»
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Анотація. Досягнення в Україні цілей людського розвитку поряд з ви -
рі шенням багатьох проблем вимагає створення умов для повноцінного сус-
пільного життя людей з інвалідністю, тим більше що їхня кількість, як
і питома вага в загальній кількості населення, постійно зростають. Люди
з інвалідністю потребують не лише посилення державного соціального
забезпечення, а й створення умов для реалізації їхнього права на працю,
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навчання та зайнятість. Робота дозволяє кожному громадянину поважа-
ти себе, усвідомлювати свою індивідуальність, бути повноцінною части-
ною сучасного суспільства. Проте люди з інвалідністю, особливо молоді
все ще мають обмежений доступ до якісних послуг з професійного навчан-
ня, стикаються з труднощами при працевлаштуванні, не завжди одер-
жують гідну зарплату за свою працю. Незважаючи на наявність гаран-
тованих законодавством прав щодо забезпечення працевлаштування
людей з інвалідністю, залучення їх до продуктивної праці є слабким місцем
у вітчизняній системі соціального захисту. 

Annotatios. Achieving human development goals in Ukraine, along with sol-
ving many problems, requires the creation of conditions for the full social life of
people with disabilities, especially as their numbers, as well as the proportion in
the total population, are constantly increasing. People with disabilities need not
only to strengthen state social security but also to create the conditions for exer-
cising their right to work, study and employment. Work allows every citizen to
respect themselves, to be aware of their individuality, to be a full-fledged part of
modern society. However, people with disabilities, especially young people, still
have limited access to quality vocational training services, face employment dif-
ficulties, and do not always receive a decent wage for their work. In spite of the
fact that the rights guaranteed by the law for ensuring employment of people with
disabilities are available, their involvement in productive work is a weakness in
the domestic social protection system.

Особливої актуальності проблеми зайнятості осіб з інвалідніс-
тю набувають у зв’язку з постійним зростанням їхньої чисельності та
низьким рівнем зайнятості, що викликає соціальну напругу в су -
спільстві, оскільки для особи з інвалідністю мати роботу — це мож-
ливість підвищити соціальний статус, свою значущість, поліпшити
добробут. Для суспільства працююча людина з інвалідністю — це
розв’язання багатьох соціальних проблем. 

Таким чином, проблеми зайнятості і працевлаштування осіб з ін -
ва лідністю у сучасному суспільстві є вкрай актуальними з огляду на
те, що дуже часто під абсолютно різними приводами їх не працевлаш-
товують, обмежують у правах, роблять недоступними деякі види
робіт з-за непристосованість до роботи людей з інвалідністю на
них. Все це створює додаткову напруженість у суспільстві, робить
«непотрібними» величезна кількість людей. На практиці робото-
давці не бажають мати справу із особами з інвалідністю, оскільки їм
необхідно підготувати низ ку паперів для працевлаштування інвалі-
да, пристосувати робоче місце.
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Звичайно, успішне працевлаштування молодих людей з інвалід -
ністю багато в чому визначається ефективністю технологій, форм,
методів сприяння працевлаштуванню, що використовує державна
служба зайнятості. Досвід свідчить, що діяльність центрів зайнятос-
ті щодо сприяння працевлаштуванню молодих людей з інвалідністю
не буде ефективною, якщо вона обмежуватиметься тільки роботою
з клієнтами під час їхнього звернення до центру зайнятості та надан-
ням їм інформації про вільні робочі місця. Працевлаштування без-
робітних осіб з інвалідністю зумовлене передусім наявністю вільних
робочих місць, на які вони можуть працевлаштуватися відповідно
до своїх бажань, нахилів і можливостей.

Отже, характер робочого місця, метод його пристосування до
потреб молодої людини з інвалідністю, форма працевлаштування
й визначають важливість плідної і наполегливої співпраці центрів
зайнятості з роботодавцями. 

Розв’язати проблему продуктивної зайнятості молоді з інвалід-
ністю неможливо зусиллями якогось окремого органу чи організа-
ції, навіть такої потужної, як державна служба зайнятості. Потрібна
плідна співпраця з органами державної виконавчої влади і місцево-
го самоврядування, навчальними закладами і медичними установа-
ми, фондами соціального захисту інвалідів і державного соціально-
го страхування, громадськими організаціями людей з інвалідністю,
молодіжними і доброчинними організаціями, волонтерами, засо-
бами масової інформації тощо.
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Анотація. Зайнятість є однією зі сфер створення рівних можливос-
тей для осіб з інвалідністю. Особлива увага сьогодні звертається на психо-
логічні аспекти інтеграції осіб з інвалідністю — ветеранів ООС, у трудове
життя. Повернути осіб з осіб з інвалідністю — ветеранів ООС до актив-
ного суспільного життя та трудової діяльності є одним із пріоритетних
завдань, адже для людини з інвалідністю мати роботу — це можливість
підвищити свій соціальний та матеріальний статус, рівень добробуту.
Українське законодавство змушує роботодавців не лише брати на роботу
осіб з інвалідністю, а й вживати додаткових заходів безпеки праці, які від-
повідають специфічним особливостям цієї категорії співробітників.
Забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю — ветеранів ООС — це про-
блема держави, яка повинна сприяти створенню робочих місць.

Аnnotation. Employment is one of the areas for creating equal opportunities for
people with disabilities.Today, the special attention is paid to the psychological
aspects of the integration of ООС patients, in working life.Returning people with
disabilities to active social life and work is one of the priority tasks, because for a per-
son with a disability to have work — an opportunity to improve their social and
material status, the level of well-being.Ukrainian legislation forces employers not
only to employ people with disabilities, but also to take additional safety measures
that meet the specific features of this category of employees.Ensuring the employment
of disabled people ООС is a problem of the state, which should help to create jobs.

Працевлаштування осіби з інвалідністю — учасника війни на
Донбасі стало клопотом самого бійця. Держава досі не має загаль-
ної програми підтримки осіб з інвалідністю — ветеранів війни.

Законами України «Про зайнятість населення» та «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено, що дер-
жавна служба зайнятості сприяє працевлаштуванню осіб з інвалід-
ністю, які звертаються за допомогою, на створені та пристосовані
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для них робочі місця на підприємствах з урахуванням побажань
інвалідів, відповідно до їх професійних навичок, знань та рекомен-
дацій медико-соціальної експертної комісії.

Держава мала б взяти під опіку таких людей, до кожного учас-
ника ООС з інвалідністю «прикріпити» соціального працівника,
умовно кажучи «вести» його.

Люди здебільшого не готові адекватно сприймати у колективах
співробітників, які чимось відрізняються від них.

Роботодавці не зацікавлені у забезпеченні робочими місцями
людей з інвалідністю, адже це вимагає фінансових та часових витрат.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантїї їх соціального захисту» особам з інвалідністю — ветеранам
ООС та прирівняним до них особам надаються позачергове праце -
влаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та виснов-
ків медико-соціальної експертизи.

Крім того, особи з інвалідністю — ветерани ООС мають пере-
важне право залишитися на роботі при скороченні чисельності або
штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва
і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємств.

Праця осіб з інвалідністю — ветеранів ООС регулюється відпо-
відними нормами законодавства України про працю та соцзахисту
осіб з інвалідністю. 

Таким чином, компанія (при виконанні нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів) має право відмовити особі з інва-
лідністю — ветерану ООС — здобувачеві вільної вакансії, але не через
те, що він особа з інвалідністю, а тільки якщо він дійсно не відпові-
дає вимогам, що висуваються до потенційному претенденту на цю
вакансію, зокрема, не має достатнього досвіду роботи, професійних
навичок, відповідної освіти і тому подібне. Крім того, право особи
з інвалідністю на працю може бути обмежене, якщо робота, на яку
він претендує, протипоказана йому за станом здоров’я.

Національна поліція України пропонує демобілізованим учас-
никам антитерористичної операції та ООС, які є особами з інвалід-
ністю працевлаштування в структурі поліції охорони.

Для цих бійців зараз визначається точний перелік посад, на які
вони можуть бути прийняті на роботу. 

Утім, загалом, охочі взяти на роботу бійців з інвалідністю є.
Є низка вакансій, за якими можна працювати не виходячи

з дому і заробляти чималі гроші. Передусім, це комп’ютерні спеці-
альності.
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Забезпечення прав осіб з інвалідністю — ветеранів ООС, та осіб
з інвалідністю в цілому на працевлаштування та оплачувану роботу,
в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється
шляхом їх безпосереднього звернення до роботодавця чи до дер-
жавної служби зайнятості.

Отже, на сучасному етапі становлення соціальної держави од -
ним із пріоритетних напрямів державної політики є проведення
комплексу заходів щодо соціальної інтеграції осіб з інвалідністю —
ветеранів ООС у громадське життя. 

У цьому процесі особливу роль відіграє трудова діяльність, що
впливає на життя осіб з інвалідністю — ветеранів ООС, дає йому
відчуття необхідності як із боку сім’ї, так і суспільства, допомагає
подолати наслідки інвалідності, сприяє реабілітації.
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Анотація. Інвалідність є соціальною проблемою через обмеження люд-
ського життя. В Україні понад 6% населення непрацездатні. Про бле ми зай-
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нятості людей з інвалідністю виникають через незнання інфраструктури та
інших факторів. Розуміння та повага з боку оточуючих до осіб з інвалідніс-
тю. Суттєвий вклад у освітній галузі вносить в це Університет «Україна».

Annotation. Disability is a social failure due to limitation of human life. In
Ukraine more than 6% of the population is disabled. Employment problems for
people with disabilities arise due to lack of awareness of infrastructure and other
factors. Understanding and respect from others around people with disabilities. The
University «Ukraine» makes a significant contribution to it in the educational field.

Інвалідність — це соціальна проблема, що є наслідком обме-
ження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здо-
ров’я зі стійким розладом функцій організму. На нашу думку, вирі-
шувати проблеми людей з інвалідністю має держава, а допомагати
можуть оточуючі люди. Оскільки люди з інвалідністю є незахище-
ними і слабкими, вони не можуть жити повним життям, дуже важ-
ливими є повага і допомога зі сторони навколишнього світу, а не
кепкування чи глузування.

З кожним роком в Україні і в світі в цілому стає все більше і біль-
ше людей з обмеженими можливостями з тих чи інших обставин.
Статистикою України показано, що в державі кількість людей з обме-
женими можливостями зросла до 2,6 млн і становить 6% всього насе-
лення країни, тому ця тема є досить актуальною для нашої держави.

Головним чинником, який стримує зайнятість осіб з обмежени-
ми фізичними можливостями є низький, порівняно із здоровими,
освітній та професійний рівень. На ринку праці відокремлюється сут-
тєва проблема в подоланні дисбалансу між попитом і пропозицією
цієї специфічної робочої сили. Практично така сама ситуація склала-
ся і щодо співпраці з питань укомплектування новостворених робо-
чих місць для працевлаштування людей з інвалідністю за рахунок
коштів Фонду. Одним із чинників стримування зайнятості також є:

– відсутність інформації про те, які підприємства створюють
нові робочі місця для працевлаштування людей з інвалідністю за
рахунок Фонду;

– відсутність гнучких форм організації праці та механізму заці-
кавлення роботодавців у працевлаштуванні осіб з інвалідністю;

– низька оплата праці на запропоновані роботодавцем робочі
місця та невідповідності обмежень в роботі з вимогами роботодавця.

Ми вважаємо, що заради уникнення цих проблем потрібно яко -
мога більше працювати на державному рівні над створенням таких
самих прав та обов’язків на робочих місцях для людей з інвалідністю.
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Принциповим вирішенням проблеми є прийняття нових та до -
тримання існуючих національних законів та міжнародних угод про
інвалідність. Розширення інфраструктури в країні для людей з обме -
женими можливостями. Сприйняттям їх навколишнім середови-
щем. Більше можливостей на фірмах для працевлаштування. 

Об’єктивними обставинами можуть стати непорозуміння між
ко ле гами. Ставлення звичайних людей до людей з інвалідністю бу ває
зверхнім. Відсутність знань про ту чи іншу хворoбу створює додат-
кові перепони. Тому таке велике значення має інклюзивна освіта —
як з точ ки зору надання потрібної інформації, адаптації та реабілі-
тації осіб з особливими потребами, так і створення додаткових
робочих місць.

Отже, Університет «Україна» робить великий внесок до сфери
освіти людей з обмеженими можливостями. Дає робочі місця та вихо-
вує спеціалістів тієї чи іншої галузі. Сприяє розвитку спілкуванні
з різними людьми, незважаючи на інвалідність. Та виховує найкращі
якості як людини в цілому, так і високо кваліфікованого працівника.

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

ТА ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Цвігун Ілона Михайлівна,
студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Тернопільського коледжу Університету «Україна»

m.skilska@gmail.com
Науковий керівник: Скільська Марія Іванівна,

викладач Тернопільського коледжу університету «Україна»

Анотація. Правові принципи працевлаштування осіб з інвалідністю
закріплені у низці законодавчих актів, які зобов’язують роботодавця
створити спеціальні робочі місця для таких осіб і сприяти їх працевлаш-
туванню з урахуванням особливих потреб. Від цього залежить соціальна
адаптація людей з інвалідністю в суспільне середовище.

Annotation. Legal principles of employment of persons with disability are
fastened in the legislative acts which obligate an employer to create the special
workplaces for invalids and instrumental in their employment taking into acco-
unt the limited physical possibilities. Social adaptation of people depends of their
limited possibilities in the public environment.
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Право осіб з інвалідністю на працю закріплено, зокрема, у Конс -
титуції України, Кодексі законів про працю України та низці законів,
окремі положення яких спрямовані на створення для інвалідів реаль-
них можливостей продуктивно працювати. Для підприємств, уста-
нов, організацій, у тому числі й громадських організацій інвалідів,
а також фізичних осіб, які використовують найману працю, встанов-
люється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів
у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб —
у кількості одного робочого місця. Та чи реально працевлаштуватись
на роботу молодій людині з особливими потребами? Шансів мало.
Роботодавці неохоче розглядають звернення осіб з інвалідністю щодо
працевлаштування і здебільшого відмовляють.

Не всі роботодавці обізнані із законодавчими вимогами щодо
створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, або про-
сто ігнорують встановленими нормами. Їх насторожує те, що вони
повинні забезпечувати особливі умови праці, які відповідали б
вимогам їх індивідуальних програм реабілітації. Також небажаними
для роботодавців є наявність додаткових гарантій захисту трудових
прав працівників з інвалідністю, зокрема: при прийнятті на роботу
осіб, направлених відповідно до рекомендації МСЕК, випробуваль-
ний строк не встановлюється (ст. 26 КЗпП); робота інвалідів у ніч-
ний час, а також залучення інвалідів до надурочних робіт до пус -
кається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним
рекомендаціям (статті 55, 63, 172 КЗпП); інвалідам І і ІІ груп нада-
ється щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів,
а інвалідам ІІІ групи — 26 календарних днів (ст. 6 Закону України
«Про відпустки»; працівник з інвалідністю вправі одержати у пер-
ший рік роботи на підприємстві щорічну відпустку повної трива-
лості у зручний для нього час до закінчення шестимісячного терміну
безперервної роботи (ст. 10 цього ж Закону); за бажанням, інваліди
І і ІІ груп можуть узяти додаткову відпустку без збереження заро-
бітної плати тривалістю до 60 календарних днів, а інваліди ІІІ гру -
пи — до 30 календарних днів (ст. 25 цього ж Закону); роботодавець
зобов’язаний на прохання працівника-інваліда або за вимогами
його індивідуальної програми реабілітації, встановити йому непов-
ний робочий день або неповний робочий тиждень та створити піль-
гові умови праці (ст. 172 КЗпП).

Вищенаведені бар’єри з працевлаштування спричиняють те, що
переважна більшість дипломованих молодих людей з інвалідністю
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не мають можливості застосувати свої знання за освітою і практич-
но не можуть адаптуватися у суспільному середовищі.

Питання соціальної інтеграції людей з особливими потребами
в Україні стоїть надзвичайно гостро, бо не досягнуто стратегічної
мети — забезпечення повноцінної участі людей з інвалідністю в су -
спільному житті та вирішення питань, пов’язаних із їх залученням
до всебічно активного життя.

Турбота про працевлаштування молодих людей з інвалідністю,
сприяння їм у реалізації свого конституційного права на працю має
стати найважливішою функцією кожного центру зайнятості. Про -
те, такі установи не повністю вирішують такі проблеми.

Безперечно, вирішення проблем працевлаштування молодих лю -
дей з інвалідністю неможливе перш за все без активної участі у цьо му
процесі роботодавців. Саме вони створюють робочі місця і прийма-
ють на роботу ту чи іншу особу. Вони зобов’язані згідно чинного за ко -
нодавства створити робочі місця для осіб з інвалідністю. І, зрештою,
треба проявляти гуманність і людяність до людей з особливими по -
требами, зрозуміти їх, повірити в їх здібності, працьовитість і старан-
ність. Молоді люди з інвалідністю не становлять однорідної групи.
Серед них є яскраві й талановиті особистості. Вони можуть мати
фізичні, медичні чи інші розлади, що можуть бути у них як від народ-
ження, так і набутими у дитинстві, підлітковому віці або пізніше, під
час навчання чи вже у період зайнятості. Можуть набути проблеми зі
здоров’ям під час перебування із зони бойових дій. Треба усім пода-
ти руку допомоги і дати шанс інтегруватись у суспільне середовище,
перш за все, через працевлаштування. Трудовий колектив, улюблена
робота, відчуття обов’язку і підвищення самооцінки — це найкращі
ліки та запорука успішної соціальної адаптації.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Чорнобров Василь Іванович,
студент І курсу спеціальності «Соціальна робота» ОС магістр 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. В сучасному світі прийнята низка законів щодо захисту
осіб з інвалідністю в працевлаштуванні. Але державна політика у сфері
забезпечення права на працю для осіб з інвалідністю малоефективна.
Позитивні дії для стимулювання роботодавців не дають потрібного ефек-
ту, а застосування розумного пристосування є проблематичним. 

Annotation.In the world today, a number of laws are adopted to protect
people with disabilities in employment. However, public policy in the field of
ensuring the right to work for persons with disabilities is ineffective. Positive acti-
ons to stimulate employers do not have the desired effect, and the use of reaso-
nable accommodation is problematic.

Питання працевлаштування осіб з інвалідністю регулюються як
загальним законодавством з питань праці, таким як Кодекс За ко нів
про Працю України, Закони України «Про зайнятість населення»,
«Про відпустки», «Про охорону праці» тощо, так і спеціальним за -
конодавством — Законом України «Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,
а також нормативно-правовими актами, що прийняті на виконання,
зокрема законодавства щодо інвалідності. Зокрема, антидискримі-
наційні положення визначені статтею 2.1 КЗпПУ, яка забороняє
будь-яку дискримінацію у сфері праці, до прикладу, порушення при-
нципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження
прав працівників. Ця норма поширюється й на людей з інвалідністю.

Особам з інвалідністю забезпечується право працювати на під-
приємствах, в установах, організаціях, а також займатися підпри-
ємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена зако-
ном з метою реалізації їхніх творчих і виробничих здібностей та
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. «Відмова
в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнен-
ня за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу
без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком
випадків, коли за висновком МСЕК стан його здоров’я перешкод-
жає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпе-
ці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна
її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я» [3]. Відпо відно
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до Закону забезпечення прав осіб з інвалідністю на працевлашту-
вання та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання
роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до
підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятос-
ті. Водночас для роботодавців встановлена вимога щодо виділення
та створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалід-
ністю, у тому числі спеціальних: «створювати для них умови праці
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації» [3].

Проблема доступності робочих місць та розумного пристосуван-
ня залишається відкритою, і за останні роки не відбулося зрушень.
Законодавець, ввівши термін «розумне пристосування» до Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та
зазначивши в Законі України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні», що дія цього Закону поширюється й на
трудові відносини, у тому числі застосування роботодавцем принци-
пу розумного пристосування, не визначив принципи його виконан-
ня та відповідальність за відмову від розумного пристосування [2].

Для осіб з інвалідністю передбачені наступні умови надання від -
пусток: працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю
не менш як 24 календарні дні. Водночас серед категорій працівни-
ків залежно від видів робіт та віку працівників зазначена й катего-
рія людей з інвалідністю. Так, людям з інвалідністю I і II груп нада-
ється щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів,
а особам з III групою інвалідності — 26 календарних днів, керую-
чись статтею 6 Закону України «Про відпустки» [1]. 

Таким чином, в Україні затверджений стандарт щодо працев-
лаштування осіб з інвалідністю. Державна політика у сфері зайня-
тості визначає подолання дискримінації за ознакою інвалідності на
ринку праці та збільшення можливостей для забезпечення на робо-
чому місці розумного пристосування. Без сумнівів, виконання всіх
засад державної політики суттєво поліпшить включення людей з ін -
валідністю до середовища праці.
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ ІНКЛЮЗІЇ
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Анотація. Люди з інвалідністю не є проблемою. Проблема у невико-
нанні законів щодо їх захисту. Також дається взнаки байдужість влади
і людей. На рівні окремих організацій позитивну роль відіграє Університет
«Україна». Він допомагає людям з особливими потребами у навчанні та
подальшому працевлаштуванні.

Annotation. Disability is not a problem. The problem is not enforcing laws to
protect them. It also shows the indifference of the authorities and the people. At
the level of individual organizations, a positive role is played by the University
«Ukraine». It helps people with special needs in training and further employment.

Кожна людина заслуговує на повагу та можливості. У кожного
з нас є право на освіту, лікування, працевлаштування, розвиток,
родину і батьківщини. Та зовсім не так важливо які в тебе фізичні
можливості, ти все ж таки людина. Більше того, здається що навпа-
ки, людям з обмеженими можливостями потрібно давати якомога
більше цих всіх пунктів для того, щоб мотивувати їх на нові досяг-
нення, адже серед таких людей дуже багато талановитих та розумних.

На сьогоднішній день в Україні чомусь люди звикли казати, що
люди з інвалідністю — це актуальна проблема, але як на мене все
починається з формування цього виразу. Чому хтось вирішив, що
люди з обмеженими фізичними можливостями це проблема? В євро-
пейських країнах якісь незручності були виправлені вже дуже давно
та всюди є комфортні умови для кожного,тому що це життя і не
завжди від нас воно залежить, цілком нормально бути не ідеальним.

Люди з інвалідністю — це не проблема, а їх працевлаштування це
дійсно актуальна тема та велика проблема. І цілком здоровій людині
все одно дуже важко влаштовуватися на гарну роботу, потрібно багато
зусиль та бажання, щоб знайти дійсно цікаву роботу, яка буде прино-
сити тобі щастя та користь людям. Тому ймовірно, що одна з перших
проблем — це низька активність осіб з інвалідністю у пошуках роботи,
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я завжди кажу, що все залежить від нас, тому потрібно щось робити для
результату та успіху. Звісно є ще декілька моментів, які є проблемою та
стають на заваді нормального життя людини з інвалідністю. Нефек -
тивність чинного законодавства про права осіб з інвалідністю та внас-
лідок цього наявність фіктивного працевлаштування (задля уникнен-
ня штрафів за невиконання нормативу з працевлаштування людей
з особливими потребами на підприємстві). Ще важливо відношення
звичайних людей до цих осіб. Чомусь в народі склався стереотип, що
люди з інвалідністю зовсім не на що не придатні та в них немає ніякої
перспективи на розвиток, але якщо деякі з вас подивляться телевізор,
почитають літературу та зацікавляться мистецтвом, то вони зрозумі-
ють, що це лише стереотип и серед людей з інвалідністю дуже багато
творчих, талановитих, фізично та морально сильних людей.

Хотілося б аби влада пильніше слідкувала за підприємствами та
за виконанням закону працевлаштування людей з інвалідністю [1],
адже з юридичного та правового порядку все починається. Також
для особливих людей потрібно проводити якісь творчі фестивалі де
вони зможуть себе проявити, показати свої здібності та познайоми-
тися з великою кількістю цікавих людей, щоб у подальшому вони
були для них мотивацією. Важливо більше приділяти увагу освіті
людей з інвалідністю та формування спеціальних робочих курсів.
Але все це буде ефективним лише тоді, коли кожен з нас змінить
свою думку щодо людей з обмеженими можливостями та почне
поважати та цінувати кожного.

Головною об’єктивною обставиною, яка заважає усуненням
проблемі працевлаштування — байдужість влади та людей. Про про-
блеми потрібно говорити та вирішувати їх. Якщо люди боялися би
закону, а влада карала по повній мірі проблем стало набагато менше.

Ми дуже пишаємося своїм університетом, тому що він не бай-
дужий до людей та робить багато корисного та важливого для життя
людей з інвалідністю. По-перше університет «Україна» створив ком-
фортні умови та залишок для навчання. По-друге він сприяє роз-
витку та натхнення особливих людей, завдяки університету вони
мають змогу відчуватися себе на рівні з усіма. По-третє Університет
«Україна» допомагає у подальшому працевлаштуванні та певно, що
допоможе і підтримає в подальшому, якщо виникне така потреба.

Список використаних джерел
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Анотація. На сучасному етапі розвитку Україна прагне створити
ефективну систему соціального захисту усіх категорій населення, у тому
числі інвалідів. У процесі її розроблення слід враховувати досвід зарубіж-
них країн, де така система функціонує досить успішно вже тривалий час.
В контексті окресленого, Україна повинна враховувати найкращий зару-
біжний досвід провідних країн світу у галузі державної політики під-
тримки осіб з інвалідністю та його імплементації. Світовий досвід
у сфері реабілітації, зайнятості та надання соціальних послуг для осіб
з інвалідністю, сприятиме практичній реалізації державних програм та
заходів з соціального захисту для даної категорії населення України.

Annotation. At the present stage of development, Ukraine seeks to create an
effective social protection system for all categories of population, including the
disabled. The process of its development should take into account the experience
of foreign countries, where such a system has been operating successfully for a long
time. In the context of the above, Ukraine should take into account the best fo reign
experience of the leading countries of the world in the field of national policy of
support and implementation of persons with disabilities. Global experience in the
field of rehabilitation, employment and provision of social services for persons with
disabilities will facilitate the practical implementation of state programs and mea-
sures for social protection for this category of population of Ukraine.

Проблема інвалідності в України дедалі набуває особливої акту-
альності. Збільшується кількість людей, які отримали поранення та
каліцтва в зв’язку з останніми подіями в країні. А тому створення
сприятливих умов життєдіяльності для осіб з інвалідністю є одним
з основних пріоритетів соціальної політики держави. Світовий досвід
у сфері реабілітації, зайнятості та надання соціальних послуг для осіб
з інвалідністю доводить ефективність практичної реалізації держав-
них програм та заходів з соціального захисту даної категорії громадян. 

За останнє десятиріччя політика багатьох світових країн сто-
совно осіб з інвалідністю суттєво змінилась. Ставлення до них є, як
до громадян країни, які мають ті ж самі права і для яких потрібно
просто ліквідувати існуючі перешкоди, щоб вони стали повноправ-
ними членами суспільства [4].
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На сьогоднішній день в Україні нараховується приблизно
2,800 млн. осіб з інвалідністю, тобто досить значний відсоток насе-
лення країни — кожен вісімнадцятий — має інвалідність, і кількість
таких людей зростає, особливо у зв’язку з військовим конфліктом. Чи -
сельність працюючих людей з інвалідністю станом на 01.01.2017 ро -
ку складала 666,8 тис. осіб, у тому числі 533,4 тис. працездатного
віку, тоді як кількість працевлаштованих на початок 2016 склала
652,9 тис. осіб, що є меншим показником у порівнянні із 2015 ро -
ком — 742 591 працюючих [1]. 

Незважаючи на те що сьогодні в Україні сформовано основи
системи професійної реабілітації людей з інвалідністю, все ж зде-
більшого реалізується медична модель, за якою людину розгляда-
ють як хворого пацієнта, якого потрібно лікувати, реабілітувати,
надавати медичні послуги. А європейське суспільство вже перейш-
ло до соціально-правової моделі, що означає, що інвалідність як
поняття виникає тільки тоді, коли людина стикається з бар’єром
суспільства, скажімо, із проблемами архітектурної чи інформацій-
ної доступності. З позицій цієї моделі інвалідності для людини
повинні бути створені всі умови, щоб вона могла вести повноцінне
життя і реалізовуватися в будь-якій сфері суспільного життя [3].

Зайнятість осіб з інвалідністю як сфера державної політики
стосується трьох груп зацікавлених сторін: державні інституції —
органи влади, що формують та реалізують політику в цій сфері та
бюджетні організації як роботодавці; приватний сектор — робото-
давці, на яких лежить основна маса зобов’язань сучасної політики
зайнятості осіб з інвалідністю; неурядові організації, що працюють
в інтересах цільової групи.

Акцентуючи на можливих альтернативах забезпечення права
на працю, слід виходити із необхідності імплементації Конвенції
ООН про права осіб з інвалідністю і поєднати пріоритетність роз-
витку економіки та інклюзивність ринку праці. 

Суттєвим недоліком у правовому регулюванні створення спе-
ціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів є відсут-
ність відповідальності роботодавців за невиконання обов’язку
щодо створення таких місць. Тому є необхідність внесення відпо-
відних змін до законодавства [2].

При формуванні політики щодо осіб з інвалідністю в Україні
потрібно враховувати існуючі тенденції в міжнародній політиці
і практиці, які є більш інноваційними та прогресивними для їх
подальшої імплементації. В цілому, працевлаштування інвалідів
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може розглядатися в двох аспектах. З одного боку, як гарантія реа-
лізації прав у сфері зайнятості всіх громадян, у тому числі інвалідів,
і, з іншого боку, в аспекті соціального забезпечення інвалідів — як
один із заходів реабілітації інвалідів.
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Анотація. Проблема України та всього світу — це не інвалідність
певних людей, але проблемою є ставлення до них. Вони мають незначну
підтримку з боку держави щодо освіти та зайнятості, через певні недо-
ліки та через ставлення до них як до людей іншого класу, слабких та сла-
борозвинених. Деякі кроки вживаються, але на рівні розвинених країн під-
тримка та діяльність сьогодні — це більше посмішка та сум, ніж повага
та гордість. В даний час створюються певні товариства, де люди з обме-
женими можливостями працюють і отримують службові роки, пенсії
збільшуються, але для цього потрібно час, щоб стрибнути в цій галузі.
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» допо-
магає людям з обмеженими можливостями по всьому Києву, як в отри-
манні освіти нарівні зі здоровими студентами, так і в пошуку хорошої
роботи на тому ж рівні зі здоровими працівниками.

Annotation. The problem of Ukraine and the whole world isn`t the disability of
certain people, abut problem is the attitude towards them. They have little support
from the state in terms of education and employment, because of certain disadvan-
tages, and because of the treatment of them as people of another class, the weak
and underdeveloped. Some steps are being taken, but at the level of developed
countries, today’s support and activities are more smile and sad than respect and
pride. Certain societies are currently being created where disabled people work and
earn years of service, pensions are increasing, but it takes time to jump in this area.
Open International University of Human Development «Ukraine» assists people
with disabilities all over Kyiv, both in obtaining education on a par with healthy
students and in finding a good job, on the same level with healthy workers.

У 2019 році на земній кулі проживає 7,6 мільярдів чоловік,
з яких 650 мільйонів особи з певними фізичним або розумовими
вадами, особи з інвалідністю. Деякі речі, які для звичайних і здоро-
вих чоловіків легкі, для осіб з інвалідністю — набагато важчі. Вони
не можуть бути гарними спортсменами, або можуть, але це для них
буде набагато складніше.

Гаразд невсі бажають бути спортсменами, але усі бажають мати
освіту і гідну роботу. В Україні ця проблема постає дуже гостро, але,
з рухом у бік ЄС, рішення цієї проблеми розвивається. Але щоб досяг-
ти рівня розвинених країн Україні потрібно неменше 10–15 років. 

Проблема працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні поля -
гає не стільки у ваді здоров’я, а скільки у факті її існування. Ро бо то -
давець не бажає брати на роботу особу з обмеженнями, через відпові-
дальність і особливості, які він має забезпечити робітнику. Наприклад,
надання соціальної пільги (надбавка у зарплатні яка становить
100 гри вень у місяць), або скорочений робочий день. При тому, що
особи з інвалідністю мають бажання працювати більше, ніж здоро-
ві і звичайні робітники. Загалом працюють офіційно лише 20%
таких людей, та лише з інвалідністю третьої групи, бо представни-
ки другої і першої групи не працевлаштовані.

Одним з варіантом вирішення проблеми працевлаштування
є прийняття нових законів. Найбільший вплив мають Стаття 17 і Стат -
тя 19, закону о правах інвалідів [1]. Ці закони забороняють відмов-
ляти не заключати трудовий договір на підставі інвалідності та
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забезпечують 4% робочих місць від загальної кількості робітників
на усіх підприємствах. Також створення громадських організацій
людей з інвалідністю, які забезпечать їх робочими місцями у орга-
нізаціях і сприятливі умови для роботи. Зараз це лише розвиваєть-
ся, але певні зрушення є. 

Сьогодні ситуація в Україні така, що забезпечення освіти для дітей
з обмеженими можливостями знаходиться на достатньо низькому
рівні, існуючі навчальні заклади не дають можливості реалізувати себе
та мають багато недоліків. Але вони мають певні переваги в навчанні,
але їх навчальні корпуси не пристосовані до потреб людей з обмеже-
ними можливостями. До речі, більшість осіб з інвалідністю самі від-
мовляються від пільг, хочуть діяти на загальних засадах, бо мають
знання та здібності, але що робити з архітектурною «перешкодою»? 

Поточне вирішення проблеми з працевлаштуванням є поступо-
ве збільшення штрафних санкцій відповідно Статті 19. Для підпри-
ємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій
громадських організацій людей з інвалідністю, фізичних осіб, які
використовують найману працю, установлюється норматив робочих
місць для працевлаштування людей з інвалідністю у розмірі чотирьох
відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облі-
кового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості
одного робочого місця. Штраф за невиконання цієї статті дорівнює
мінімальній зарплаті за рік за кожне 25-те робоче місце. З мінімаль-
ної до середньої зарплаті, у разі того, що люди з інвалідністю від-
правляли резюме з метою працевлаштування і їм було відмовлено.

На сьогоднішній день єдиний і перший інклюзивний універси-
тет в Україні — це ВМУРЛ «Україна» [2]. Цей університет має спів-
працю з інвалідними фондами, через що має змогу надавати вищу
освіту безкоштовно і після закінчення навчання надає рекоменда-
ції і допомогу знайти роботу особам з інвалідністю. Єдиний «недо-
лік» Університету «Україна» — це те, що він єдиний в нашій держа-
ві, якщо інклюзивні університети будуть у кожному великому місті,
або хоча б області, то усі особи з обмеженням в Україні зможуть
найти роботу і приносити користь усій Україні та її народу.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалід ніс -
тю в Україні» [Електрон. ресурс] — Режим доступу: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/875-12

2. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Елект -
ронная сторінка [Електрон. ресурс] — Режим доступу: http://uu.edu.ua/
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
ІНКЛЮЗІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Шматок Олександра Олександрівна,
студентка 3икурсу, групи КТ-17-1 

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
al_al_shm@ukr.net

Женжера Сергій Володимирович, к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права,
міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
shvjed@ukr.net

Анотація. Наше суспільство не завжди готове прийняти людей з ін -
ва лідністю із їх проблемами. Бо всі ці люди довгий час фактично не зали-
шали власних домівок. Працевлаштування за дистанційним принципом
може полегшити проблему. Проте принциповим є створення інклюзивно-
го простору. І аби це було ефективним, починати слід із якісної освіти для
осіб з особливими потребами.

Annotation. Our society is not always ready to accept people with disabiliti-
es with their problems. Because all these people did not leave their homes for a
long time. Remote employment can alleviate the problem. However, it is crucial
to create an inclusive space. To be effective, we must start with quality education
for people with disabilities.

Займатись працевлаштуванням людей з особливими потреба-
ми необхідно для масового та економічно доцільного їх включення
в активне громадське життя. Вони являються потужним потенціа-
лом для економічного і творчого розвитку суспільства, Щоб вони
не замикалися в чотирьох стінах, а знаходились постійно в соціумі.
Щоб підвищить ефективність використання трудового та інтелек-
туального потенціалу цих людей.

Широкий спектр проблем осіб з особливими потребами в Ук -
раїні свідчить про необхідність посиленої і комплексної уваги з боку
держави й суспільства. Сучасне життя формує відповідні вимоги до
соціального захисту цієї категорії населення. Практика показує, що
значна частина положень соціально-економічної політики щодо
осіб з особливими потребами застаріла і не відповідає потребам
сьогодення, а також не узгоджується із загальновизнаними високо-
гуманними міжнародними нормами і стандартами.

Ця категорія людей належить до громадян, які потребують
особливого правового захисту. Для них потрібно створювати робо-
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чі місця з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей.
Законодавство вимагає додаткових гарантій щодо охорони праці
[1]. Для цього потрібно залучати додаткові фінансові ресурси під-
приємства, що не завжди подобається працедавцю.

Принципове вирішенням цих проблем можливе (1) через зміни
законодавства України та (2) відношення суспільства до осіб з особ-
ливими потребами. Також (3) створення громадського руху осіб
з особливими потребами, які здатні виробляти найбільш оптималь-
ні ідеї щодо вирішення тих чи інших проблем цих осіб. Вони знають
ці проблеми зсередини і можуть забезпечити максимальну життє -
здатність своїх ідей. Мають можливість залучити необхідний обсяг
матеріально-фінансових ресурсів у вигляді міжнародних грантів
і благодійної допомоги. Слід (4) боротися за формування стійкого
переконання в тому, що особи з особливими потребами це не тільки
об’єкти проявів співчуття і гуманності, але й потужний потенціал
для економічного, інтелектуального і творчого розвитку суспіль-
ства. Необхідно (5) здолати небажання роботодавців у витрачанні
зайвих коштів для створення робочих місць для таких осіб.

В Україні, як і в більшості європейських країн, діє концепція
кво тування державою певного відсотка робочих місць для осіб
з особливими потребами на підприємствах. Таку квоту в Україні
зобов’язані виконувати всі суб’єкти господарювання незалежно від
форми власності, проте підприємства не дотримуються встановле-
ного показника, їм вигідніше сплатити штраф, ніж забезпечити
роботою особу з особливими потребами. Можливо, для розширення
можливостей надання гарантій працевлаштування для цієї катего-
рії працівників варто запозичити закордонний досвід щодо вико-
нання роботи в дистанційному режимі, що значно допоможе регу-
лювати зайнятість такої «проблемної» категорії робочої сили. 

Університет «Україна» робить свій внесок у вирішення проблем
працевлаштування осіб з особливими потребами. Створивши для
них інклюзивне середовище та надаючи людям з різними формами
інвалідності вищу освіту через вільний вибір видів, форм та темпу
здобуття знань. А такий диплом надає більше можливостей для пра -
цевлаштування.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалід ніс -
тю в Україні» [Електрон. ресурс] — Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/875-12
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ПОДОЛАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПІД ЧАС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Щур Дар’я,
Студентка 3 курсу, групи ЖР-17 /1, факультет журналістики,

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
daria.schur1521@gmail.com

Анотація. Із загального числа людей з інвалідністю майже половина
перебуває у працездатному віці і потребує реабілітації та подальшого
працевлаштування. Слід посилити співпрацю при вирішенні питань про-
фесійної реабілітації цих людей та їх працевлаштування. Реалізувати по -
літику ефективної підтримки надомної праці та самозайнятості людей
з інвалідністю. Передбачити в подальшому створення і збереження робо-
чих місць для їх працевлаштування на спеціалізованих підприємствах. Це
пов’язано з інклюзивною освітою, яку надає Університет «Україна».

Annotation. Of the total number of people with disabilities, almost half are
of working age and in need of rehabilitation and further employment.
Collaboration should be stepped up in addressing these people’s vocational reha-
bilitation and employment issues. Implement a policy of effective support for
home work and self-employment for people with disabilities. To provide for fur-
ther creation and retention of jobs for their employment in specialized enterpri-
ses. This is related to inclusive education provided by the University «Ukraine».

Люди з інвалідністю не повинні бути обмеженими в сучасному
світі і для всіх повинно бути все на рівних. Зараз їх становище
в Україні можна уподібнити відбракованим відходам, які намага-
ються всіляко завуалювати і візуально додати їм благопристойний
вигляд в інтер’єрі державного облаштування. Хоча наша держава,
на догоду сучасним європейським цивілізованим віянням, остан-
нім часом досить активно мусує тему людей з інвалідністю, всі їхні
проблеми поки вирішуються лише поверхово.

Проблема полягає в тому, що із загального числа людей з особ-
ливими потребами майже половина перебуває у працездатному віці
і потребує реабілітації та подальшого працевлаштування. Особи
з обмеженими фізичними можливостями не можуть на рівних кон-
курувати на ринку праці, особливо в сучасних економічних умовах,
коли перехід до ринкових відносин вимагає інтенсифікації вироб-
ництва, підвищення вимог до загального фізичного та інтелекту-
ального стану працюючих. Тому професійна реабілітація осіб
з інвалідністю стала однією з найважливіших проблем суспільства.
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Серед основних векторів вирішення проблеми: (1) введення
диференційованої норми працевлаштування людей з інвалідністю по
підприємствам і організаціям у відповідності зі сферами їхньої діяль-
ності (адже очевидно, що існують підприємства, де вимоги до спів-
робітників несумісні з патологіями, наявними у більшості осіб з інва-
лідністю); (2) впровадження технології поручительства громадських
організацій людей з інвалідністю перед роботодавцями та Фондом
соціального захисту інвалідів за працевлаштованих інвалідів.

В той же час ряд факторів роблять інклюзії людей з інвалідніс-
тю особливо проблематичною: (1) відсутність інформації про те, які
підприємства створюють нові робочі місця для працевлаштування
людей з інвалідністю за рахунок Фонду; (2) відсутність гнучких
форм організації праці та механізму зацікавлення роботодавців
у працевлаштуванні осіб з інвалідністю; (3) низька оплата праці на
запропоновані роботодавцем робочі місця та невідповідності обме-
жень в роботі з вимогами роботодавця.

Відповідно, окрім загальних побажань важливо вдаватися до
конкретних дій, що враховують українські соціально-економічні
реалії: (1) посилити співпрацю при вирішенні питань професійної
реабілітації людей з інвалідністю та їх працевлаштування, органами
праці та соціального захисту населення, Фондом соціального за -
хис ту інвалідів; (2) узгоджувати заходи з професійної реабілітації та
їх працевлаштування з місцевими програмами зайнятості населен-
ня; (3) збільшити за рахунок установленого нормативу кількості
робочих місць фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робіт-
ників для працевлаштування людей з інвалідністю; (4) розробити
методику атестації робочого місця та типових документів, які вида-
ються в процесі атестації робочого місця, призначеного для пра-
цевлаштування людини з інвалідністю; (5) реалізувати політику
ефективної підтримки їх надомної праці та самозайнятості; (6) роз-
межувати розмір установленого нормативу для працевлаштування
людей з інвалідністю окремо для державних підприємств та приват-
ного бізнесу; (7) передбачити в подальшому створення і збережен-
ня робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю на
спеціалізованих підприємствах, збільшивши їхню кількість, удос-
коналити механізм державної допомоги у вигляді кредитування та
розміщення державного замовлення; (8) розширити регіональні
банки вакансій за рахунок якнайповнішого надання роботодавцям
даних про вільні робочі місця для людей з інвалідністю у територі-
альні служби зайнятості.
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І особлива увага в цьому процесі до навчальних закладів, особ-
ливо таких унікальних, як наш. Університет «Україна» перш за все
повинен піклуватись про своїх студентів-випускників та сприяти
у забезпеченні їх роботою. Особлива увага має бути прикута саме до
людини з інвалідністю, оскільки їй важче працевлаштуватись за
своїм фахом. Тому Університету варто домовлятись з організаціями
або мати зв’язки та домовленості з компаніями чи організаціями,
в які після отримання диплому студент міг би максимально сприят-
ливо влаштуватись на роботу та отримати свій перший досвід.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ярошук Назар Володимирович,
студент 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» 

Університету «Україна»
nazarchina@mail.ru

Анотація. В Україні станом на початок 2016 року налічується
близько 2,6 млн осіб із інвалідністю, майже 80% із них – працездатного ві -
ку, що відповідає кількості понад 2 млн осіб. Водночас, за даними останніх
років, працевлаштованими є приблизно третина з них — 600–680 тис. осіб.
Однак, на думку експертів, ці цифри — завищені, оскільки зайнятість осіб
із інвалідністю часто існує лише «на папері». Більш реальна цифра — 13%.
До того ж, попри декларування державою захисту прав ветеранів, після
збільшення кількості людей, які отримали інвалідність через бойові дії
в зоні АТО, частка працевлаштованих не зросла. Право на працю осіб із об -
меженими можливостями гарантує, перш за все, Конституція. Крім то -
го, Україна ратифікувала низку міжнародних актів, які мають запобігти
дискримінації осіб із інвалідністю у сфері праці. Станом на сьогодні рівень
інвалідизації мешканців планети сягає понад 1 мільярд людей, це 15% на -
селення Землі. Пропорційна кількість осіб із інвалідністю в різних країнах
дуже відрізняється: держави з високим рівнем доходів мають, як правило,
більший відсоток населення з інвалідністю, що свідчить радше про відмін-
ність критеріїв визначення інвалідності.

Annotation. In Ukraine, as of the beginning of 2016, there are about 2.6 mil -
lion people with disabilities, almost 80% of them are of working age, equivalent
to more than 2 million people. At the same time, according to recent years, about
one third of them are employed — 600–680 thousand people. However, according
to experts, these figures are too high, since the employment of persons with di -
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sabilities often exists only on paper. A more real figure is 13%. In addition,
despite declaring by the state the protection of veterans' rights, after the increase
in the number of people who received disabilities due to fighting in the ATO zone,
the share of the employed did not increase. In addition, Ukraine has ratified
a number of international instruments that should prevent discrimination against
persons with disabilities in the workplace. To date, more than 1 billion people,
including 15% of the Earth's population, have been disabled by the planet. The
proportional number of persons with disabilities varies widely between countries:
high-income countries tend to have a larger percentage of the population with
disabilities, which is more evidence of differences in disability criteria.

Сьогодні різко загострилася проблема працевлаштування і під-
тримки зайнятості інвалідів. В умовах ринкової економіки статус
особистості значною мірою визначається матеріальною незалежніс-
тю і можливістю самозабезпечення людини. Виходячи з цих пози -
цій очевидно, що трудова діяльність стає на чільне взаємин членів
суспільства. Однак інвалід має в порівнянні зі здоровою людиною
обмеженою можливістю працювати, при цьому в умовах ринкової
економіки він повинен бути конкурентоспроможним.

У зв’язку з цим у Конфедерації роботодавців України вважають за
доцільне сформувати таку систему працевлаштування інвалідів, коли
на паритетних засадах будуть враховані інтереси суспільства, інвалідів,
роботодавців. Це стає можливим при поєднанні таких факторів, як:

1) соціально-психологічна позитивна орієнтація на трудову ді -
яльність як від самих інвалідів, так і від здорових членів суспільства;

2) правове регулювання зайнятості осіб з інвалідністю;
3) нормативне регулювання відносин: органи соціального захис -

ту та охорони здоров’я, навчальні заклади професійної підготовки
інвалідів, біржі праці, підприємства та інші роботодавці.

Торік громадські організації «ВІР в Україну» і «Ми разом» про-
вели ярмарок вакансій для людей з інвалідністю. Захід дав можли-
вість виокремити основні перепони на шляху до успішного працев-
лаштування таких осіб які я хочу зараз виділити.

Перша. Люди здебільшого не готові адекватно сприймати у ко -
лективах співробітників, які чимось відрізняються від них. Я знаю без-
ліч історій про людей, які, маючи вищу освіту, не можуть влаштувати-
ся на роботу лише тому, що у них є певні розлади функцій організму.

Друга. Роботодавці не зацікавлені у забезпеченні робочими міс -
цями людей з особливими потребами, адже це вимагає фінансових та
часових витрат. Наприклад, під час того ж ярмарку вакансій менеджер
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відомої кондитерської компанії підійшов до нас, організаторів, із
таким запитанням: «Чи не могли б ви порекомендувати осіб з інва-
лідністю, які є повністю мобільними та не мають особливих потреб
в організації праці? Скажімо, із серцевими захворюваннями?» Та -
кий підхід до відбору кандидатів на посади не може не обурювати.

Третя. Так зване формальне працевлаштування. Українське за -
конодавство змушує роботодавців не лише брати на роботу людей
з інвалідністю, а й вживати додаткових заходів безпеки праці, які
відповідають специфічним особливостям цієї категорії співробітни -
ків. В окремих випадках організувати навчання та перекваліфікацію.
Саме тому деякі підприємства вдаються до хитрощів, пропонуючи
особливим працівникам не зовсім законні форми співробітництва.
Одна з найрозповсюдженіших — оформлення трудових відносин
на неповний робочий день з мінімальною оплатою. Натомість
людина фактично не з’являється на робочому місці, лише отримує
кошти.

Підводячи підсумки, ми можемо відповісти на питання «Де
шукати роботу особі з інвалідністю?»:

– Інтернет. Роботодавці розміщують пропозиції про роботу для
людей з інвалідністю на сайтах з працевлаштування. Пропонуються
по сади помічника секретаря, кур’єра, менеджера з продажу полі -
гра  фії, архіваріуса тощо. Можна розглянути й інші вакансії, які не
по тре бують безпосередньої присутності співробітника на робочому
місці: праця на фрілансі чи в інтернет-магазині. Якщо людина
прагне працювати лише в офісі, то варто обирати роботу, що не ви -
магає частого пересування: системного адміністратора, дизайнера
або програміста.

– Спеціалізовані підприємства та міжрегіональні центри про-
фесійної реабілітації людей з інвалідністю.

– Державна служба зайнятості.
– Ярмарки вакансій для осіб з інвалідністю.
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Анотація. У цій роботі проаналізовано освіту та працевлаштування
людей з обмеженими можливостями. Мета — встановити закони про
право на працю та освіту для осіб з обмеженими можливостями. Цей до -
кумент стосується аспектів забезпечення та надання державі права на
працевлаштування та навчання осіб з особливими потребами.

Annotation. This paper analyzes the education and employment of people
with disabilities. The purpose is to establish laws on the right to work and educa-
tion for persons with disabilities. This document addresses the aspects of securing
and granting the state the right to employ and educate persons with special needs.

Статею 21 Закону України «Про основи соціальної захищенос-
ті інвалідів в Україні» передбачено, що дошкільне виховання, на -
вчання інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних до шкіль -
них та навчальних закладах.

Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійсню-
ється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступ -
ної трудової діяльності. Вибір форм і методів професійної підготовки
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провадиться згідно з висновками медико-соціальноїекспертизи. При
навчанні, професійній підготовці або перепідготовці інвалідів поряд
із загальними допускається застосування альтернативнихформ на -
вчання. Обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання
музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загаль -
них навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчаль-
них закладах. Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам
нарівні з іншими громадянами, у тому числі шляхом створення на -
лежного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпе-
чення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потре-
би інваліда. За рівних умов переважне право на зарахування до
вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-
технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабез-
печених сімей, уяких: обидва батьки є інвалідами; один з батьків —
інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько —
інвалід, який виховує дитину без матері. 

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та
пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-
інвалідам) виплачуються в повному розмірі. Після закінчення
навчального закладу інвалідам надається право вибору місця робо-
ти з наявних варіантів або надається за їх бажанням право вільного
працевлаштування.

При відмові у прийнятті на роботу, ненаданні роботи за спеціаль-
ністю інваліду, направленому за розподілом після закінчення навчаль-
ного закладу, або при недодержанні інших умов трудового договору
і законодавства про працю підприємство, установа та організація, фі -
зична особа, яка використовує найману працю відшкодовує витрати
на його проїзд до місця роботи і назад до місця, де він проживає, а та -
кож витрати на проїзд супровідника, якщо він є необхідним.

Відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» підприємства, установи
та організації, фізичні особи, які використовують найману працю,
створюють безпечні і не шкідливі для здоров’я умови праці, вжива-
ють заходів до запобігання інвалідності та відновлення працездат-
ності інвалідів. У разі працевлаштування інвалідам забезпечують
розумне пристосування робочих місць. Працюючим громадянам
надається право на короткий робочий день із збереженням вста-
новленої заробітної плати та 30-ти денний щорічну відпустку.

Питання працевлаштування осіб із фізичними вадами є надзви -
чайно важливим. Від цього залежить не тільки особистий рівень жит -
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тя окремо взятого інваліда, але і нації в цілому. Центральним мо мен -
том вирішення проблеми соціального захисту інвалідів є забезпечення
ефективної та реальної зайнятості.
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Анотація. У тезах аналізуються проблеми інтеграції дітей та моло-
ді з особливими потребами, аналізуються основні правові документи та
положення спрямовані на впровадження інклюзивної освіти. Окрема увага
приділена особливостям роботи соціального педагога з соціально-правової
підтримки осіб з інвалідністю. 

Annotation. Theses analyze the problems of integration of children and
young people with special needs, analyze the main legal documents and regula-
tions aimed at implementing inclusive education. Particular attention is paid to
the peculiarities of the work of the social educator on social and legal support of
persons with disabilities.

Актуальність проблеми нормативно-правового забезпечення інк-
люзивної освіти і соціального захисту дітей та молоді з особливими
потребами визначається необхідністю формування нових підходів.

Згідно зі світовою статистикою кількість інвалідів коливається
у межах 7–10% від населення країни. Для України цей показник
становить майже 3 млн. осіб (6,3% населення), із них 150 тис. дітей.
За останні п’ять років кількість інвалідів в Україні зросла майже на
третину. Лише тих, хто став інвалідом внаслідок Чорнобильської
катастрофи, стає щороку, залежно від регіону, більше на 12–21%.
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Неухильно зростає й кількість осіб, які стали інвалідами через
ендокринні розлади та нещасні випадки. 

Здоров’я людини в Україні розглядається як одне з найголовні-
ших немайнових благ особи. Статтею 3 Конституції України здо-
ров’я людини, як і її життя, особиста честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека, визначено найвищою соціальною цінністю.

Перед українським суспільством стоїть гостра проблема залу-
чення наших співгромадян, що мають деякі особливості фізичного
розвитку, в соціум, проблема їх активної адаптації, соціалізації та
розвитку в рамках громади і на благо суспільства. Одним з варіантів
вирішення цієї проблеми є розвиток в Україні інклюзивної освіти,
спрямованої на залучення дітей з особливими потребами в освітній
процес; соціалізація їх та створення активної поведінкової установ-
ки таких осіб на позиціонування себе в сучасному суспільстві.

Дитина з особливими потребами — це не обділена долею, це,
швидше, визначений спосіб життя за обставин, що склалися, який
може бути дуже цікавий їй і оточуючим людям, якщо особливості роз-
глядати в рамках соціальної концепції. що особливості розглядати
в рамках соціальної концепції. Інклюзія — це процес реального вклю-
чення дітей з особливостями психофізичного розвитку в активнее сус-
пільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства.

Проблема інтеграції молоді з обмеженими фізичними можливос-
тями, розвиток соціально-активної та адаптованої особистості викли-
кає інтерес і увагу вчених різних країн, а щодо інклюзивної освіти зна-
ходиться в центрі дослідницької уваги багатьох вітчизняних та
зарубіжних науковців: О.Акімової, Е.Андрєєва, В.Бондаря, Т.Ілля шен -
ко, А.Колупаєвої, О.Поцко, Н.Сабат, Є.Ярської-Смир нової та інших.

Шляхи реалізації права рівних можливостей на здобуття освіти
неповносправними особами та визнання інтегрованого навчально-
го середовища, тобто звичайних масових шкіл, як пріоритетного
окреслено в «Стандартних правилах забезпечення рівних можливос-
тей для інвалідів» (1993), що були затверджені на 48 сесії Генераль -
ної Асамблеї ООН.

Інноваційна освітня концепція щодо навчання дітей з обмежени-
ми можливостями здоров’я була оголошена у Саламанкській декла-
рації (1994), що представлена на Всесвітній Конференції з освіти
осіб з особливими потребами. Зокрема у Декларації наголошується,
що кожна дитина має унікальні особливості, інтереси, здібності та
навчальні потреби.
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На сучасному етапі розвитку системи неперервної спеціальної
освіти відбувається докорінне переосмислення парадигми навчан-
ня й виховання дитини з особливими потребами, оновлення змісту,
форм і методів навчання, зорієнтованого на становлення особис-
тості такої дитини як суб’єкта освітньовиховного процесу, створен-
ня сприятливих умов для її фізичного, психічного, соціального та
духовного здоров’я, правового й соціального захисту. Економічні
умови нашого життя складаються таким чином, що частина дітей та
молоді з порушеннями здоров’я залишаються поза спеціалізованим
навчанням, тому що там, де вони живуть, немає спеціалізованих
шкіл, а оплата їх навчання в іншому регіоні не завжди доступна. 

Перспективами дослідження вважаємо проблеми впроваджен-
ня правових норм інклюзивного забезпечення у практику навчаль-
них закладів, становлення і розвиток інклюзивної освіти в євро-
пейських країнах.

СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА, ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ТА ЇХ ПРАВОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Бухольський Анатолій Георгійович,
асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. В статті розглянуто взаємовідносини, які базуються на
правах людини яка є невід’ємною частиною суспільства в державі. Роз -
глянуто базові права особи з інвалідністю, які опираються на принципи
і рекомендації міжнародних та європейських документів з прав людини,
включаючи Конвенцію ООН про права інвалідів. 

Annotation. The article looks at relationships that are based on human
rights, which is an integral part of society in the country. The basic rights of per-
sons with disabilities, based on the principles and recommendations of interna-
tional and European human rights instruments, including the UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities, are considered.

Конвенція ООН про права інвалідів не дає чіткого визначення
поняття «інвалідність». В ній зазначається що це поняття еволю-
ціонує і зміст його — це результат взаємодії, яка відбувається між
людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі,
заважає їхній повноцінній та дієвій участі у житті суспільства нарів-
ні з іншими. 
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У словосполученні «до осіб з інвалідністю належать особи зі стій-
кими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними
порушеннями» слова «належать» гарантує, що це не обмежує сфери
застосування Конвенції, і держави-учасниці можуть також забезпечу-
вати захист інших осіб, наприклад осіб з нестійкими порушеннями. 

Інвалідність розглядають не як захворювання або фізичний
недолік, а як результат взаємодії негативного ставлення або
несприятливих умов зі станом конкретних людей. 

В суспільстві по-різному тлумачать поняття «інвалідність» тому
було сформовано основу «моделей інвалідності»,які відображали
суспільну думку певного періоду до людей з інвалідністю. Моделей
нараховують декілька: моральна модель (інвалідність є наслідком
гріха) це найстаріша модель, яка пов’язується з покаранням за ско-
єння особою або кимось з членів її сім’ї чи родини злочину.
Благодійна модель (люди з інвалідністю — жертви обставин). Вони
заслуговують на співчуття. Ця модель найчастіше використовується
людьми без інвалідності, у тому числі благодійним організаціями.
Медична модель (розглядає інвалідність як дефект чи хворобу, що
потребує медичного втручання). Існує думка: якщо людину з інва-
лідністю вилікувати то її життєві проблеми перестануть існувати.
Через це особа з інвалідністю відсторонюється від суспільного життя,
а лікарі й інші фахівці виступають найбільш компетентними і впли-
вовими у вирішенні проблем цієї групи населення. Прихильники
цієї моделі і нині мають чималий вплив на формування законодав-
ства, соціальної політики та організацію соціального обслуговуван-
ня. Досить поширене використання концепції цієї моделі і в Україні,
що негативно позначається на процесах формування державної
політики стосовно людей з інвалідністю. Реабілітаційна модель є від-
галуженням, різновидом медичної моделі (потребує послуги фахів-
ців з реабілітації медичної, фізичної, психологічної чи іншої допо-
міжної професії). Економічна модель (продовження, частина
медичної моделі). Передбачає розподіл коштів між різними катего-
ріями населення. Вплив економічної моделі інвалідності — це при-
клад соціальної політики, де інвалідність визначається насамперед,
як непрацездатність. Соціальна модель (розглядає інвалідність як
проблему), створену суспільством, і вважає соціальну дискриміна-
цію найбільш суттєвою. Соціальна модель не заперечує наявності
фізіологічних відмінностей між людьми з інвалідністю та особами
без неї. Вона не заперечує того, що турботу про лікування та реабілі-
тацію потрібно залишити фахівцям. Але результати їх діяльності
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неповинні впливати на те чи буде людина з інвалідністю повноправ-
ним членом суспільства. Соціальна модель спонукає держави до
створення «суспільства для всіх». Інвалідність як правозахисна модель
(Конвенція ООН про права інвалідів, визнає інвалідність як правову
проблему). Визначає осіб з інвалідністю як правовласників та суб’єк-
тів прав людини на рівній основі, визнає і поважає інвалідність
людини як елемент людського розмаїття, покладає відповідальність
на суспільство і уряд країни за забезпечення умов політичної, право-
вої, соціальної та фізичної підтримки людей з інвалідністю. 

У 1950-х роках Генеральна Асамблея ООН та Економічна
і Соціальна Рада прийняли кілька резолюцій, які стосувалися про-
філактики інвалідності та системи реабілітації. У 1971 році
Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про права розу-
мово відсталих осіб. 1975 році Генеральна Асамблея ООН прийняла
декларацію про права інвалідів.

1981 був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН Між на -
род ним роком інвалідів, а в 1982 році вона прийняла Всесвітню прог -
раму дій щодо інвалідів та проголосила період з 1983 по1992 рік Де -
сятиріччям інвалідів. Це дало змогу залучити держави-учасниці ООН
до активного здійснення програми дій щодо людей з інвалідністю.

Проголошена Програмою мета — забезпечення рівності та пов но -
цінної участі людей з інвалідністю у суспільному житті та розвитку.

У 1991 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Принципи за -
хис ту осіб з психічними розладами та покращення психіатричної до -
по моги. У 1993 році Генеральна Асамблея ООН схвалила «Стан дартні
правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів». У багатьох
країнах вони були використані для розробки національного законо-
давства. У 2006 році на восьмому засіданні Спеціального комітету було
завершено роботу з підготовки проекту Конвенції та окремого Фа -
куль тативного протоколу. 24 вересня 2008 року у штаб-квартирі ООН
у Нью-Йорку Україна підписала Конвенцію ООН про права інвалідів
та Факультативний протокол до неї. 16 грудня 2009 року Конвенція
ООН про права інвалідів була ратифікована Верховною Радою України. 

Ключові документи, що передували укладенню КПІ:
Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт

про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), Міжнародний
пакт про громадянські та політичні права (1966 р.)

Інші документи, що стосуються прав осіб з інвалідністю: 
Декларація про права розумово відсталих осіб (1971 р.), Конвенція

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що при-
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нижують гідність, видів поводження і покарання(1975 р.), Декларація
про права інвалідів 1975 р.), Конвенція про ліквідацію усіх форм дискри-
мінації щодо жінок (1979 р.), Всесвітня програма дій стосовно інвалі-
дів (1982 р.), Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість
інвалідів (1983 р.), Конвенція про права дитини (1989 р.), Конвенція про
захист прав усіх мігрантів та членів їх сімей (1990 р.), Талліннський
план дій щодо розвитку людських ресурсів у сфері інвалідності (1990 р.),
Принципи захисту осіб з психічними захворюваннями та вдосконален-
ня охорони психічного здоров’я (1991 р.), Стандартні правила рівних
можливостей для осіб з інвалідністю (1993 р.).

ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

ЯК СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

Варваріна Олександра Анатоліївна,
студентка ІІ курсу магістратури заочної форми навчання

спеціальності «Право»  Університету «Україна»
al_xandra@ukr.net

Науковий керівник:
Федоренко Тетяна Вікторівна, к.ю.н., доцент кафедри цивільного,

адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. У статті проаналізовано чинне законодавство, яке регулює
право осіб з інвалідністю на судовий захист. Основна увага приділена про-
блемі безбар’єрного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до правосуддя. Більшість приміщень судів не обладнана належним чином для
вільного доступу осіб з інвалідністю, що є прямим порушенням прав і свобод
людини. Акцентовано увагу на приведенні будівель у відповідність із стан-
дартами для безперешкодного доступу та пересування осіб з обмеженими
фізичними можливостями у приміщеннях судів. Обов’язок держави створи-
ти сприятливі умови, які дадуть можливість людям з інвалідністю реалізо-
вувати свої права та свободи, а також вести повноцінний спосіб життя.

Annotation. This article covers current legislation which regulates the right
of persons with disabilities to judicial protection. It is focused on the problem of
barrier-free access to justice for people with reduced capabilities. The majority of
court rooms are not properly equipped for the free access of persons with disabi-
lities. This is a direct violation of human rights and freedoms. Emphasis is pla-
ced on bringing the buildings in line with standards for the unimpeded access and
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movement of people with reduced capabilities in the courts. The duty of the state
is the creation of favourable conditions which allow persons with disabilities to
exercise their rights and freedoms, as well as to live a full life.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
закріплює право кожного на справедливий і публічний розгляд
його справи упродовж розумного строку незалежним і безсторон-
нім судом, встановленим законом [1]. Здійснення цього права
є дуже важливим і можливе лише за умови особливих зусиль з боку
держави, оскільки людині з інвалідністю потрібні додаткові умови. 

Як показує практика, велику проблему у доступі до правосуддя
мають особи з особливими фізичним потребами. Це незрячі та
з порушенням зору, глухі та особи з порушеннями слуху, люди, які
пересуваються на інвалідних візках.

Стосовно реалізації права на судовий захист чинне законодав-
ство України передбачає певні пільги для людей з інвалідністю. Це,
зокрема, пільги щодо сплати судового збору (частина перша статті 5
Закону України «Про судовий збір»), обмеження застосування засо-
бів процесуального примусу до осіб з інвалідністю (частина четвер-
та статті 147 Цивільного процесуального кодексу України). Особ -
ливо актуальним є запровадження заходів щодо забезпечення
реалізації гарантій права на судовий захист осіб, які потребують
надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.
Так, відповідно до статті 14 Закону України «Про безоплатну право-
ву допомогу» у редакції від 04 листопада 2018 року особи з інвалід-
ністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається
замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових міні-
мумів для непрацездатних осіб, мають право на всі види правових
послуг, які визначені у статті 13. Це захист від обвинувачення; здійс-
нення представництва інтересів у судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування; складення документів проце-
суального характеру [2]. На реалізацію цих положень створено мере-
жі центрів з надання безоплатної правової допомоги та законодавчу
базу для надання такої допомоги професійними адвокатами. Також
законодавством встановлено умови, які сприяють доступу осіб
з інвалідністю до публічної інформації в судах (Закон України «Про
доступ до публічної інформації»). Але, незважаючи на низку пози-
тивних моментів, законодавство України потребує вдосконалення.

На сьогодні значною проблемою залишається безбар’єрний до -
ступ людей з обмеженими фізичними можливостями до правосуддя.
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Якщо брати до уваги вітчизняну практику проектування, будів-
ництва та експлуатації громадських будинків і споруд [3] щодо ор -
ганізації безбар’єрного архітектурного середовища обов’язково
повинні бути враховані такі критерії, як доступність, безпека, інфор-
мативність та зручність. Так, критерій доступності повинен містити
такі вимоги: безперешкодний і зручний рух маломобільних відвіду-
вачів суду,   можливість своєчасно скористатися місцями відпочинку
тощо. Під безпекою слід розуміти можливість безперешкодного від-
відування будівлі суду без ризику бути травмованим. Це стосується
розміщення пандусів, сходів і підйомних пристроїв; шляхів руху для
відвідувачів на візках усередині приміщення. Критерій інформатив-
ності передбачає розміщення на першому поверсі інформаційних
стендів, де можливо безперешкодно отримати всі необхідні дані,
номери телефонів; а також можливість мати безперервну інформа-
тивну підтримку на усьому шляху руху у приміщенні. Критерій зруч-
ності рекомендується формувати на основі таких вимог. Для забезпе-
чення вільного доступу до приміщення суду зазначених громадян на
прийнятній висоті розміщувати кнопку виклику.

Для зручності осіб з інвалідністю бажано розгляд справ прово-
дити в залах судових засідань, які розташовані на першому поверсі.
А також встановлювати у судах необхідне обладнання для прове-
дення судових засідань у режимі відео-конференції, що значно
полегшить доступ до правосуддя.

На жаль, більшість приміщень судів не обладнана належним
чином для вільного доступу та пересування осіб з обмеженими
фізичними можливостями, що є прямим порушенням прав і свобод
людини, утвердження і забезпечення яких є головним обов’язком
держави відповідно до Конституції України. Тому проблема досту-
пу до правосуддя людей з обмеженими фізичними можливостями
потребує якнайшвидшого вирішення з боку держави.
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Анотація. У виконанній роботі аналізується забезпечення державою
право на інклюзивну освіту. За мету покладено норми навчання осіб
з особливими потребами. У даній роботі розкрито нормативні норми прав
на навчання осіб з особливими потребами. 

Annotation. This work analyzes the provision of inclusive education by the state.
The aim is to provide learning standards for people with disabilities. In this work, the
normative norms of the rights for training of persons with special needs are revealed.

Освіта є необхідністю як для звичайних людей так у для осіб
з особливими потребами. Освіта це те, що потім дасть змогу пра-
цювати де завгодно недивлячись на стан здоров’я.

В Україні вже існує розгалуженість загальної середньої освіти
за такими формами: дистанційна, очна, заочну, індивідуальна та
інклюзивна освіта.

Забезпечення інклюзивної освіти відбувається в: загально освіт -
ніх школах; спеціальних школах; університетах; навчально-реабілі-
таційному центрі

Також, заклади освіти за потребами створюють інклюзивні
класи/групи; спеціальних класаи/групи; звичайні класи/групи для
навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення
особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група
або клас утворюється в обов’язковому порядку.

Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і кла -
сами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми
потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з ура -
хуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

Інклюзивне освітнє середовище — це умови, способи і засоби
навчання, виховання та розвиток особ з особливими потребами.
Право на інклюзивну освіту мають: особи з особливими освітніми
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потребами зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними
або сенсорними порушеннями. 

Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими склад-
ними порушеннями розвитку — це особи з порушеннями слуху,
зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, тяжкими
порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з інтелекту-
альними або іншими порушеннями розвитку, особи сліпоглухі,
з розладами спектра аутизму, синдромом Дауна, та діти, які себе не
обслуговують і відповідно до індивідуальної програми реабілітації
дитини (особи) з інвалідністю потребують індивідуального супро-
воду, але вони можуть перебувати у дитячому колективі згідно
з рекомендованим лікарями режимом.

Порядок зарахування дітей з особливими освітніми потребами:
на основі висновку медичного персоналу та психолога. За наявнос-
ті таких документів: документ, що посвідчує особу батьків (одного
з батьків) або законних представників; свідоцтво про народження
дитини або паспорт; індувідуальну програму реабілітації дитини
з інвалідністю; форма первинного облікового документа 112/0.

Навчально-виховний процес дітей з особливими освітніми по тре -
бами: Корекційно-розвиткова робота — це комплекс заходів із сис -
темного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими
освітніми потребами у процесі навчання. Розвиткова робота забезпе-
чується: вчителями — дефтологами; практичними психологами.

Індивідуальна програма розвитку особи з особливими потребами
включає в себе: загальну інформацію про учня/студента; наявність
знань і вмінь; динаміку розвитку; адаптацію навчального матеріалу;
технічні пристосування; додаткові умови (потреби); контролюван-
ня двічі на рік з метою її коригування

Забезпечення за наявності окремих приміщень для релаксації та
навчання. Корекційно-розвивальні заняття проводяться в окремому
приміщенні, в якому можуть бути створені навчальна, ігрова, сенсор-
на зони, зона релаксації. Особи з порушеннями фізичного, психічно-
го, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечу-
ються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

Особам з особливими освітніми потребами надаються психо-
лого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку,
визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері осві-
ти і науки. Забезпечення інклюзивної освіти на рівнях загально
середньої та вищої освіти важче чим це здається, оскільки залуча-
ються всі сфери обслуговування.
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Анотація. У статті розкриваються питання щодо прав осіб з інва-
лідністю. Досліджується роль держави у створенні умов щодо дотриман-
ня прав осіб з особливими потребами.

Annotation. The article addresses issues regarding the rights of persons with
disabilities. The role of the state in creating conditions for respecting the rights of
persons with special needs is examined.

Далеко не завжди «права людини з інвалідністю» розглядаються
як категорія прав людини. Зазвичай вони ототожнюються з особли-
вими потребами, які є наслідком стану здоров’я. Тобто, людина має
проблеми зі здоров’ям, їй треба допомогти, її треба вилікувати, її
фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні вади потребують
корекції, їй потрібно надати пільги, відправити для навчання, про-
живання в спеціальний заклад, де є люди зі схожими проблемами.
Людина з інвалідністю часто сприймається як соціальна проблема.

Але, як зазначено в преамбулі Конвенції ООН про права осіб з ін -
валідністю, інвалідність — це поняття, яке еволюціонує [1]. Підхід
до інвалідності з позицій прав людини ґрунтується на унікальності
кожної людини і на багатоманітності суспільства, на пошуках шля-
хів для створення таких умов, в яких кожна людина з її індивідуаль-
ними особливостями відчуває включення в суспільство.
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Такий підхід передбачає не лише надання спеціальних послуг або
матеріальної допомоги у зв’язку з інвалідністю. Він полягає у необхід-
ності конкретних дій, спрямованих на зміну ставлення і поведінки,
результати яких зможуть зменшити ризики стигматизації, відокрем-
лення, залежності людей з інвалідністю і сприятимуть формуванню
поваги до гідності кожної людини з урахуванням її унікальних відмін-
ностей [2]. Для здійснення такого підходу держава повинна ретельно
проаналізувати законодавство і внести зміни до нього, розробити
й прийняти державні програми й забезпечити їх економічне підґрун-
тя і виконання, організувати підготовку кадрів таким чином, щоб
практика виконання ними функцій ґрунтувалася на дотриманні стан-
дартів прав людини тощо. Діяльність держави має бути спрямована
на зміни, що передбачатимуть усунення бар’єрів, які перешкоджають
повноцінній участі людей з інвалідністю в житті суспільства.

Права людини з інвалідністю є категорією прав людини і ґрун-
туються на людській гідності та неповторності кожної особи, яка
має інвалідність, як людської особистості.

Гідність людини сприймається на рівні почуттів, їй не можна
дати визначення. Очевидним є лише те, що ця характеристика —
людська гідність — притаманна кожній людині незалежно від будь-
яких відмінностей або вчинків. Це певний початок для виміру,
розуміння і побудови концепції прав людини.

Права людини з інвалідністю не варто ототожнювати лише з її
елементарними потребами, навіть якщо ці потреби пов’язані зі ста-
ном здоров’я. Держава не може гарантувати забезпечення всіх важ-
ливих потреб. Такі важливі потреби будь-якої людини, як дружба,
любов, підтримка близьких ніколи не можуть бути предметом того,
що регулює держава. Права людини далеко не завжди є тим, що
треба забезпечувати в прямому розумінні. Дотримання прав людини
доволі часто полягає у забороні втручання в певну сферу її життя [3]. 

Про права людини з інвалідністю, так само, як і про права лю -
дини, взагалі, слід говорити з точки зору взаємовідносин «влада —
людина». Якщо людина з інвалідністю має право, то це означає, що
держава зобов’язана забезпечити їй можливість скористатись цим
правом. Право на освіту означає, що держава гарантує кожному
доступ до освіти. Держава повинна випрацювати таку систему осві-
ти, яка б уможливлювала включення у навчальний процес кожної
особи, зважаючи на її індивідуальні особливості. Також держава
повинна розробити правила, що регулюють фінансування освіти,
зважаючи на необхідність задовольнити спеціальні потреби учнів.
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Якщо людина з інвалідністю має певне право, це означає, що
мають існувати процедури його виконання. Наявність права означає
можливість пред’являти претензії або оскарження, інакше право
залишається лише декларацією. Права людини з інвалідністю не слід
розглядати крізь призму взаємовідносин «людина (дитина) з інвалід-
ністю — батьки». Ці взаємовідносини лежать у площині автономії
сім’ї. Якщо батьки не в змозі піклуватися про особу, яка має інвалід-
ність, то держава зобов’язана надати останній соціальну опіку [4].

Будь-яка людина — незалежно від наявності чи відсутності
в неї інвалідності — має права, й дотримання цих прав не залежить
від виконання нею обов’язків. Людину не можна позбавити прав,
рівно як не можна призупинити їх дію. Якщо будь яка особа, яка
представляє певну соціальну групу, не дотримується своїх обов’яз-
ків, вона може бути покарана відповідно до закону або обмежена
в правах, але таку особу не можна позбавити прав людини.

Таким чином, права людини з інвалідністю — це в загальному
розумінні права людини, з цією лише різницею, що для забезпечення
цих прав іноді потрібні особливі дії з боку держави, завдяки яким
створюють умови, в яких людина з інвалідністю відчуває повноцін-
не включення в суспільство.
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Анотація. Державна політика захисту дитинства є складовою за -
гальної цілісної концепції розвитку суспільства України, що відображено
в Конституції, Законах України «Про освіту», «Про державну реєстра-
цію актів цивільного стану». Проте ці основні законодавчі акти і доку-
менти стосовно дітей пріоритетними в державі поки не стали, оскільки
головна увага держави сьогодні зосереджена на економіці.

Annotation. The state policy for the protection of childhood is an integral
part of the overall integrated concept of the development of Ukrainian society, as
reflected in the Constitution, the Laws of Ukraine «On Education», the Laws «On
Marriage and the Family». However, these basic legislative acts and documents
concerning children are not a priority in the state, as the state’s focus today is
concentrated on the economy.

Об’єктом особливої уваги з боку держави, як наголошується
в Конвенції про права дитини, мають буди діти, що живуть у важких
соціальних умовах. До категорії таких дітей в Україні належить низка
груп: діти — сироти; діти що залишаються без піклування батьків;
діти із соціальних сімей; діти, які порушили закон; діти з інвалідніс-
тю; діти — наркомани та інші. Кожна з цих категорій дітей потребує
особливої уваги і диференційованого підходу щодо форм захисту. 

Принцип стосовно соціального захисту дітей з інвалідністю
уперше було викладено в Декларації про права дитини: яка є непов-
ноцінною у фізичному, психічному чи соціальному відношенні,
має бути забезпечена спеціальним режимом, освітою і турботою,
які необхідні з огляду на її особливий стан.

Важливою справою є соціальний захист дітей з інвалідністю,
особ ливо тих, хто внаслідок особливостей свого захворювання — від-
хилені у психічному розвитку, обмеженої здатності до самообслугову-
вання тощо — виховуються і навчаються вдома. В суспільстві поки що
мало змінилися психологічні стереотипи щодо осіб з інвалідністю.
У Конвенції підкреслюється, що неповноцінна в розумовому або
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фізичному відношенні дитина має вести повноцінне життя в умовах,
які забезпечують її гідність, підтримують почуття впевненості в собі
і полегшують її активну участь у житті суспільства. Допомога дитині
має надаватися безоплатно, з урахуванням її особливих потреб, про-
фесійної підготовки, медичного обслуговування, відновлення здо-
ров’я, відпочинку, підготовки до трудової діяльності у такий спосіб,
який сприяє створенню можливостей для залучення дитини до соці-
ального життя та її розвитку, включаючи культурний і духовний. 

Законодавство України створює правове поле щодо соціальної
політики відносно дітям з інвалідністю, яке з першого погляду
справді забезпечує права в галузі охорони здоров’я, освіти та соці-
ального захисту. Передбачається покращення життя дітей, які пере-
бувають в особливо складних і надзвичайних умовах. У рамках
Національної програми планується розробка нових форм і моделей
закладів для дітей з інвалідністю, створення центрів медико-соці-
альної реабілітації для дітей з інвалідністю із урахуванням їх нерво-
вої системи, програм і методика, які б забезпечували здобуття
середньої освіти дітьми з тяжкими формами інвалідності вдома.

Соціальний захист дітей з інвалідністю з боку держави полягає
у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування,
орієнтації та сприйняття інформації, пристосованого житла, у вста-
новленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні
забудови населених пунктів. Забезпечується право сімей на грошову
допомогу з зв’язку з доглядом за дитиною з інвалідністю до досяж-
ності нею 16-річного віку, соціальну пенсію дітям з інвалідністю
віком до 16 років, дітям з інвалідністю, які втратили годувальника, до
18 років. Матерям таких дітей забороняється відмовляти при при-
йнятті на роботу, знижувати заробітну плату і звільняти з роботи.
Обов’язковим є працевлаштування зазначених жінок у разі ї звіль-
нення після закінчення строкового трудового договору.

На мою думку, є проблема термінології невизначеності у законо-
давстві поняття «дитина з інвалідністю». Життя підтвердило, що
необхідно змінювати ставлення до захворювання як самих хворих,
так і всіх членів суспільства. Тому вважаємо за необхідне постійно
залучати дітей з інвалідністю до суспільного життя, розвивати в них
високу духовність, прищеплювати впевненість, що особа з інвалідніс-
тю так само потрібна суспільству, як суспільство особі з інвалідністю.
Дитина не повинна відчувати себе неповноцінною через те, що вона
хвора. Вона має бути впевненою, що в разі наполегливої праці буде не
тягарем для суспільства, а його повноцінним громадянином.
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Дитина є дуже чутливою істотою, вона вдвічі серйозніше сприй -
має навколишній світ. Конвенція ООН подбала про усі права дітей,
особливо тих, що страждають від самотності. Тільки дотримуючи
Конвенції, ми зможемо захистити себе від багатьох негараздів,
перетворимо Україну на квітучу державу. Завдяки доступним і спра-
ведливим законам, цей документ займає провідне місце у нашому
житті. Де ще так яскраво виражено права підростаючого покоління,
яке будуватиме наше майбутнє та продовжувати найкращі почи-
нання своїх предків.
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Анотація. Дослідження направлене на вивчення умов призначення
пенсії по інвалідності, враховуючи сучасні напрями реформування пенсій-
ного законодавства. Здійснено аналіз сучасного стану пенсійного забезпе-
чення осіб з інвалідністю. Подано пропозиції щодо удосконалення пенсій-
ного забезпечення з урахуванням особливостей інвалідності.

Annotation. The study is aimed at examining the conditions for granting a
disability pension, taking into account current trends in reforming pension legis-
lation. The present state of the pension provision of persons with disabilities is
analyzed. Suggestions are made to improve the pension provision taking into
account the characteristics of disability.

В умовах глобалізації важливим завданням національної полі-
тики в сфері соціального захисту є пом’якшення негативних
наслідків економічних криз.

Прагнення України до євроінтеграції неможливе без створення
системи правових, економічних, організаційних та інших заходів,
які впливають на соціальну стабільність суспільства, створюють
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умови для зростання добробуту населення, забезпеченню належно-
го рівня та якості життя населення. Адже, наявність дієвої, ефек-
тивної системи соціального захисту та соціального забезпечення це
свідоцтво рівня розвитку держави, його відповідності вимогам часу.

Соціальний захист людей з інвалідністю є складовою діяльнос-
ті держави щодо забезпечення їх прав і можливостей нарівні
з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допо-
моги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг,
здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклуван-
ня) або забезпеченні стороннього догляду.

За своєю економічною суттю соціальне забезпечення є розпо-
дільчими відносинами, у яких відбувається розподіл коштів страхо-
вих фондів і перерозподіл бюджетних коштів на потреби соціаль-
ного забезпечення. Соціальна сутність полягає у вирівнюванні
матеріального й соціального стану окремих категорій осіб шляхом
установлення для них матеріального забезпечення на рівні, не ниж-
чому за прожитковий мінімум [1, c. 24].

Рівень державного соціального захисту осіб з обмеженими мож-
ливостями є відображенням рівня розвитку суспільства в цілому.
Протягом останніх десятиріч у світі відбулися суттєві зміни стосов-
но ставлення до осіб з інвалідністю. Основою цих змін є визнання
рівності прав людей з інвалідністю на повноцінне життя в суспіль-
стві та створення державами реальних умов для їх реабілітації та
соціальної інтеграції. Обов’язком держави і суспільства є забезпе-
чення належного соціального захисту і підтримки, соціальної інтег-
рації, створення рівних можливостей для самореалізації, повноцін-
ного життя, здобуття освіти і працевлаштування, долучення осіб
з інвалідністю до духовного, культурного, спортивного життя.

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалід-
ності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності
внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не
пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства), за наявності
страхового стажу відповідної тривалості.

В Україні чисельність людей що отримують пенсію по інваліднос-
ті за період з 2001 по 2019 рік зменшилась з 2015 тис. осіб до 1415 тис.
осіб, тобто на 600 тис. осіб. [3, c. 21].

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призна-
чається в таких розмірах: інвалідам I групи — 100% пенсії за віком;
інвалідам II групи — 90%; інвалідам III групи — 50%, обчисленої
відповідно до статей 27 і 28 Закону № 1058-IV. За наявності у непра-
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цюючих інвалідів II і III груп 25 років страхового стажу у чоловіків
та 20 років — у жінок за їх вибором пенсія по інвалідності призна-
чається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27
і 28 Закону № 1058-IV [2].

Середній розмір пенсії усіх категорій пенсіонерів протягом
2018 року зріс на 6,7% порівняно з 2017 роком (з 2 480,46 грн ста-
ном на 01.01.2018 до 2 645,66 грн станом на 01.01.2019) і на 45%
порівняно з 2016 роком.

Середній розмір пенсії по інвалідності за період з 01.01.2011 року
по 01.01.2019 рік зріс з 1033,8 грн. до 2118,6 грн., тобто у 2,05 рази.
В порівнянні з 01.01.2018 роком зростання розміру пенсії на
01.01.2019 року відбулось на 117,7 грн. або на 5,88%, з 01.01.2017 — на
412,7 грн.

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд,
на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі
заслуги перед Україною, якщо інвалід має на них право.

При цьому, якщо розмір пенсійної виплати інваліда з урахуван-
ням надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії (за винятком
пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожитково-
го мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,
таким особам надається щомісячна державна адресна допомога
у сумі, якої не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму. 

Зважаючи на досить складний соціально-економічний стан
в Україні, зміни у сфері пенсійного забезпечення, які відбулися
і відбуваються сьогодні щодо умов призначення пенсії по інвалід-
ності, повинні бути спрямовані на покращення гарантування
належного рівня пенсійного забезпечення, усунення нівелювання
значення принципів права пенсійного забезпечення. Оскільки
чітке, однозначне та лаконічне визначення і закріплення стадії
призначення пенсії є важливою складовою забезпечення реалізації
прав учасників пенсійних правовідносин, це вимагає подальшої
розробки та дослідження даних питань.
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викладач Тернопільського коледжу університету «Україна»

Анотація. Головними критеріями дотримання міжнародних норм
і ви мог національного законодавства щодо реалізації права громадян на
отримання освіти мають бути якість і доступність освіти для кожного.
Утім, не кожна людина з особливими потребами може реалізувати своє
право на освіту. Є потреба в удосконаленні механізму реалізації законо-
давчих гарантій з метою рівного доступу до якісної освіти.

Annotation. By the main criteria of observance of international norms re -
quirements of national legislation in relation to realization of right for citizens on
the receipt of education there must be quality and availability of education for each.
However, not everybody with the special necessities can realize the right to educa-
tion. There is a requirement in the improvement of mechanism of realization of
legislative guarantees with the purpose of equal access to high-quality education.

Наша держава, як і кожна країна світу, що взяла на себе зобо -
в’язання виконувати міжнародні конвенції, зокрема з питань захис ту
прав осіб з особливими потребами. Так, 16.12.2009 року Верховною
Радою України прийнято Закон України «Про ратифікацію Кон венції
про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї». Кон вен ція
про права інвалідів передбачає, що держави-учасниці зобов’язують-
ся забезпечувати та заохочувати повну реалізацію всіх прав людини
й основоположних свобод всіма особами з особливими потреба-
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ми/інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалід-
ності: «Держави-учасниці визнають право інвалідів на освіту. Для
цілей реалізації цього права без дискримінації й на підставі рівнос-
ті можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту
на всіх рівнях і навчання протягом усього життя» [п. 1, стаття 24].

Пріоритети прав людини є домінуючими в процесі реалізації
євроінтеграційних устремлінь нашої держави. Гарантії права на осві ту
осіб з інвалідністю законодавчо закріплені у Конституції України,
законах України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні», «Про охорону дитинства». Зазначені законодавчі норми
є правовою основою для визначення термінів «інклюзивна освіта»
та «особи з особливими освітніми потребами» Інклюзивна модель
освіти, отримала значне нормативно-правове закріплення. Україна
повинна використовувати роль освіти, і вищої освіти зокрема, як
ключовий інструмент досягнення успішного соціального захисту та
розвитку моделі соціальної інклюзії осіб із особливими потребами.

Разом з тим, хоча законодавче забезпечення прав людини з ін -
валідністю є закріплене на державному, проте реалізація на практи-
ці нормативних приписів є ще недостатньо ефективною.

Передусім, визначальною передумовою для всіх вищих навчаль -
них закладів, як і для загальноосвітніх навчальних закладів, повин-
но стати усвідомлення, що інклюзивна освіта — це система освітніх
послуг, що базується на принципі забезпечення рівності основного
права всіх осіб на освіту. З метою забезпечення рівного доступу до
якісної вищої освіти всіх осіб із особливими потребами вищі на -
вчальні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани,
методи та форми навчання, використання всіх наявних ресурсів до
індивідуальних освітніх потреб і різних форматів навчання осіб із
особливими освітніми потребами. Слід обґрунтувати необхідність
запровадження інклюзії, як радикально нового концептуального
підходу до організації навчального процесу. 

Україна має свій досвід освіти для осіб із особливими потреба-
ми, що на сьогоднішній день відрізняється від досвіду розвинених
країн світу, де соціальна інклюзія є стратегічним пріоритетом сус-
пільного розвитку.

Особи з інвалідністю мають право на якісну вищу освіту, а та кож
на ремісничу професійну підготовку та відновлення працездатності,
на послуги по працевлаштуванню й інші види обслуговування, що
дозволять їм максимально виявити свої можливості й здібності
й прискорять процес їхньої соціальної інтеграції або реінтеграції.
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Відповідальність за освіту осіб з інвалідністю в інтегрованих
структурах варто покласти на органи загальної освіти, щоб інклюзія
стала складовою частиною національного планування в галузі осві-
ти, розробки навчальних програм і організації навчального процесу.

В першу чергу варто забезпечити адекватний доступ і допоміж-
ні послуги, покликані задовольняти потреби осіб із різними фор-
мами інвалідності.

До процесу освіти на всіх рівнях доцільно залучати батьківські
групи й громадські організації інвалідів.

Спільне навчання й громадські програми варто розглядати як
додаткові елементи економічно ефективної системи навчання
й професійної підготовки осіб з інвалідністю. 

В рамках національних програм, необхідно заохочувати місцеві
територіальні громади використовувати і розвивати свої ресурси з ме -
тою забезпечення освіти для осіб з особливими потребами на місцях.

Виходячи з вищенаведених факторів, є нагальна потреба в удос -
коналенні самого механізму реалізації нормативно-законодавчої
бази в напрямі розвитку інклюзивного суспільства з метою забезпе-
чення освіти для всіх, а також підвищення її ефективності і, в кін-
цевому рахунку, рентабельності системи вітчизняної освіти.
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Анотація. Законодавчі ініціативи держави по вдосконаленню опо-
даткування для осіб з інвалідністю відображені в Податковому кодексі
та в Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування». Для їх практичного застосування
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необхідне прийняття спеціального нормативно-правового акту Кабінету
Міністрів України, яким буде визначено детальну процедуру та механізм
отримання пільг. Питання практичного отримання податкових пільг
потребує чіткої регламентації. Розмір цих пільг має стати більш суттє-
вим. Наразі залишається лише сподіватись на подальшу небайдужість
законодавців до потреб осіб з особливими потребами та створення дійсно
дієвого закону, який вирішить питання їх належного працевлаштування. 

Annotation. State legislative initiatives to improve taxation for persons with
disabilities are reflected in the Tax Code and in the Law of Ukraine «On Collec tion
and Accounting of the Single Contribution to Compulsory State Social Insu rance».
For their practical application, it is necessary to adopt a special normative-legal
act of the Cabinet of Ministers of Ukraine, which will determine the detailed pro-
cedure and mechanism for obtaining benefits. The issue of practicing tax benefits
requires clear regulation. The size of these benefits should become more signifi-
cant. At present, we can only hope that legislators will remain understanding to
the needs of persons with special needs and to create a truly effective law that will
resolve the issue of their proper employment.

Удосконалення оподаткування для осіб з інвалідністю сприй-
мається державою як удосконалення механізму стимулювання
роботодавців до створення робочих місць для працевлаштування
інвалідів та стимулювання інвалідів до участі у трудовому житті,
підвищення мотивації інвалідів до праці, та створення умов для
безперешкодного доступу інвалідів до усіх сфер життєдіяльності.
Тому у сфері оподаткування є відповідні законодавчі норми, що
стосуються оподаткування осіб з інвалідністю. Так, відповідно до
ст. 142 Податкового кодексу України, звільняється від оподаткуван-
ня прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськи-
ми організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від
продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг,
крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів,
отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, дору-
чення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів,
що уповноважують такого платника податку здійснювати поста-
чання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі
права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного
(податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне
місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової
чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що
фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного
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періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату
праці.[1] Зазначені підприємства та організації громадських органі-
зацій інвалідів мають право застосовувати ці пільги за наявності
дозволу на право користування такими пільгами, який видається
уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про осно-
ви соціальної захищеності інвалідів в Україні».

З 2019 року єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (ЄСВ) для підприємств, установ
і організацій, фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які
обрали спрощену систему оподаткування, установлюється в розмі-
рі 8,41% до визначеної бази нарахування такого внеску для осіб
з інвалідністю відповідно до ч.13 ст.8 Закон України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» [2] (до цього було 22%).

Не дивлячись на вказані законодавчі акти, законодавчо не було
передбачено ні процедури отримання пільг по оподаткуванню, ні
загальних критеріїв надання або відмови у наданні пільг з оподатку-
вання, тобто ця процедура має бути більш врегульованою на зако-
нодавчому рівні, оскільки зазначені положення можуть так i зали-
шитися формальними й не матимуть практичного застосування [3].
Наразі залишається сподіватись на прийняття спеціального норма-
тивно-правового акту Кабінету Міністрів України, яким буде визна-
чено детальну процедуру та механізм отримання таких пільг [3].

Зниження єдиного соціального внеску для працюючих осіб з ін -
валідністю правильний крок, проте суттєвого підвищення зацікав-
леності працедавців у працевлаштуванні інвалідів та спонукання до
створення робочих місць для осіб з інвалідністю не дасть. Потрібно
повністю компенсувати фактичні витрати, пов’язані зі сплатою єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня за особу з інвалідністю на один рік, в разі працевлаштування на
робоче місце не менше, ніж на два роки за направленням державної
служби зайнятості, а також дати можливість роботодавцю отримати
компенсацію за фактичні витрати на оплату праці протягом одного
року з дня працевлаштування в разі працевлаштування на робоче
місце не менше, ніж на два роки або дотацію на забезпечення особи
з інвалідністю першим робочим місцем протягом року.

Отже, поки питання практичного отримання податкових пільг
не буде чітко регламентоване, а також розмір цих пільг не стане більш
суттєвим, проблема зайнятості осіб з особливими потребами так i за -
лишиться невирішеною.
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Анотація. У виконанній роботі аналізується права осіб з особливими
потребами на навчання. За мету покладено створення умов та забезпечення
якісної підготовки для розвитку людей з особливими потребами. У цій роботі
розкрито правильний підхід до навчання осіб з особливими потребами.

Annotation. This work analyzes the rights of persons with special educatio-
nal needs. The aim is to create conditions and provide quality training for the
development of people with disabilities. This work outlines the right approach to
the education of people with disabilities.

Освіта є невід’ємною частиною в житті кожної людини. Тільки
завдяки освіті ми можемо всіляко розвиватися та йти до мети. Гро -
мадянин України з особливими освітніми потребами мають право:
на безоплатну вищу освіту за кошти державного або місцевого бюд-
жету, вільний вибір закладу та спеціальності, необхідні умови для
здобуття якісної освіти.

Права осіб з особливими потребами почали захищати на зако-
нодавчому рівні в другій половині 20 століття. В 1971 році ООН
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прийняло Декларацію щодо прав розумово відсталих осіб; наступ-
ним документом було ухвалено в 1975 році Генеральною Асамблеєю
ООН Декларацію про права інвалідів, у якій зазначено, що інвалі-
ди, незважаючи на причину, характер і складність їхніх каліцтв чи
порушень, мають ті самі права, що і їхні співгромадяни того ж віку,
а тому повинні отримувати необхідну підтримку, яка б дала змогу
максимально виявити свої можливості та здібності. У 2006 році ГА
ООН була прийнята Конвенція про права інвалідів, яка є правозахис-
ним документом з чіткою орієнтацією на соціальний розвиток — це
водночас договір з прав людини та інструмент розвитку. Україна
ратифікувала Міжнародну Конвенцію ООН про права інвалідів в 2009
та була підписана Президентом України в 2015 році.

Відповідно до принципів конвенції з прав інвалідів, кожному
повинна бути притаманна: повага до притаманної кожній людині
гідності та особистої незалежності; недискримінація; повне й ефек-
тивне залучення в суспільство; повага до особливостей інвалідів;
рівність можливостей; доступність; рівність чоловіків і жінок; по -
вага до здібностей дітей-інвалідів, тощо.

Права інвалідів в сфері навчання відповідно до статті 24 Кон -
венції ООН:

1. Держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на осві-
ту. Для цілей реалізації цього права без дискримінації й на підставі
рівності можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну
освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього життя, прагнучи
при цьому: до повного розвитку людського потенціалу, а також
почуття достоїнства та самоповаги та до посилення поваги до прав
людини, основоположних свобод і людської багатоманітності; до
розвитку особистості, талантів і творчості осіб з інвалідністю, а та -
кож їхніх розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі;
до надання особам з інвалідністю можливості брати ефективну
участь у житті вільного суспільства.

2. Під час реалізації цього права держави-учасниці забезпечують,
щоб: особи з інвалідністю не виключалися через інвалідність із систе-
ми загальної освіти, а діти з інвалідністю — із системи безплатної та
обов’язкової початкової або середньої освіти; соби з інвалідністю
мали нарівні з іншими доступ до інклюзивної, якісної та безплатної
початкової й середньої освіти в місцях свого проживання; забезпечу-
валося розумне пристосування, що враховує індивідуальні потреби;
особи з інвалідністю отримували всередині системи загальної освіти
необхідну підтримку для полегшення їхнього ефективного навчання;
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в умовах, які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному
розвиткові, відповідно до мети повного охоплення, вживались ефек-
тивні заходи з організації індивідуалізованої підтримки.

3. Держави-учасниці надають особам з інвалідністю можливість
засвоювати життєві та соціалізаційні навички, щоб полегшити їхню
повну й рівну участь в процесі освіти і як членів місцевої спільноти.
Держави-учасниці вживають у цьому напрямі належних заходів, зок-
рема: сприяють засвоєнню абетки Брайля, альтернативних шрифтів,
підсилювальних та альтернативних методів, способів і форматів спіл-
кування, а також навичок орієнтації та мобільності й сприяють під-
тримці з боку однолітків і наставництву; сприяють засвоєнню жесто-
вої мови та заохоченню мовної самобутності глухих; забезпечують,
щоб навчання осіб, зокрема дітей, які є сліпими, глухими чи сліпог-
лухими, здійснювалося з допомогою найбільш підхожих для особи
з інвалідністю мов, методів і способів спілкування і в обстановці, яка
максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвиткові

4.Держави-учасниці вживають належних заходів для залучення
до роботи вчителів, зокрема й учителів з інвалідністю, які володі-
ють жестовою мовою та (чи) абеткою Брайля, та для навчання спе-
ціалістів і персоналу, що працюють на всіх рівнях системи освіти.
Таке навчання охоплює освіту в питаннях інвалідності й викорис-
тання підхожих підсилювальних і альтернативних методів, способів
та форматів спілкування, навчальних методик і матеріалів для
надання підтримки особам з інвалідністю.

5. Держави-учасниці забезпечують, щоб особи з інвалідністю
могли мати доступ до загальної вищої освіти, професійного навчан-
ня, освіти для дорослих і навчання протягом усього життя без дис-
кримінації та нарівні з іншими. Із цією метою держави-учасниці
забезпечують, щоб для осіб з інвалідністю забезпечувалося розумне
пристосування.

В Україні, на законодавчому рівні недостатньо прописано по ло -
ження щодо освіти людей з інвалідністю, і поза освітою залишило-
ся ще приблизно 50% осіб з інвалідністю. Але наша держава робить
все щоб підтримувати та надавати допомогу вказану в декларації
з прав інвалідів 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Украї -
на» є прикладом в Україні виконання всіх вимог для забезпечення
навчання осіб з особливими потребами без дискримінації та відпо-
відно до Конвенції ООН.
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Анотація. У виконанній роботі аналізується право та доцільність
у навчанні осіб з особливими потребами. Мета роботи — це підтримка та
надання допомоги з боку держави у навчанні. У цьому документі розкрито
прагнення України до інтеграції за Європейськими стандартами у сфері
права на освіту для осіб з особливими потребами.

Annotation. The work performed analyzes the rights and expediency in the
education of persons with special needs. The purpose is to support and provide
assistance from the state in training. This paper discloses Ukraine’s desire to
integrate with the European Standards in the field of the right to education for
persons with special needs.

Права та доцільність на освіту осіб з особливими потребами є важ -
ливими. Неабияку політичну та моральну роль відіграють основні
положення в житті людини з особливими фізичними потребами.

1982 році Генеральною Асамблеєю ООН в Всесвітній програмі
щодо інвалідів було прийнято, що освіта необхідна людям з обме-
женими фізичними можливостями, як й умови соціальної адапта-
ції. У 1990 році у Всесвітній декларації проголошено рівність всіх
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категорій інвалідності. Нашій державі слід визнати принцип рівних
можливостей в галузі початкової, середньої та вищої освіти для
дітей, молоді та дорослих,що мають інвалідність. 

Міністерство освіти України має займатися створенням можли-
востей для навчання осіб з ОП де будуть розроблені навчальні програ-
ми та організаційні питання з приводу навчального процесу. Забез -
печення адекватного доступу до перекладачів та допоміжних послуг
осіб з особливими потребами та різними формами інвалідності.

Сучасному та майбутньому поколінню молоді треба задумати-
ся над чіткою політичною позицією та позицією навколишнього
соціуму для осіб з обмеженими можливостями.Право на навчання
мають всі незалежно від статті, національності та віку. Обовязково
слід продумати про забезпечення навчальними матеріалами та ква-
ліфікованим, якісними педагогічними кадрами. В Копенгагенської
декларації зазначені тіж самі вимоги про рівність можливостей осіб
з інвалідністю. Кожен хто захищає, представляє інтереси осіб з особ-
ливими потребами застосовує право без дискримінації. 

Державні установи всіх рівнів забезпечують осіб з особливими
потребами безкоштовним навчанням відповідно до статті 24 Кон вен -
ції ООН. За цією ж статтею особи з особливими потребами за жодних
умов не виключаються із системи освіти. Обов’язково присутня має
бути індивідуалізована підтримка осіб з інвалідністю. Не забуваємо
про освітні дії спрямовані на повний розвиток людського потенціалу,
почуття гідності та самоповаги осіб з обмеженими можливостями. 

Відповідно до прагнень України інтегруватися в Європейське
співтовариство є необхідним враховувати все вище сказане. Аби
наше законодавства відповідало Європейським стандартом у галузі
прав людей з обмеженими фізичними можливостями. 
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Анотація. Основним законом України із соціального захисту осіб
з інвалідністю є Закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалід-
ністю в Україні» від 12 березня 1991 р. № 875-12. Цей Закон визначає
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм
рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній,
політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних
умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя
згідно з індивідуальними здібностями та інтересами

Annotation. The main law of Ukraine on social protection of the disabled is
the Law No. 875-12 of March 12, 1991, On Fundamentals of Social Protection
of Disabled Persons in Ukraine. This Law defines the foundations of social pro-
tection of persons with disabilities in Ukraine and guarantees them equal oppor-
tunities with all other citizens to participate in the economic, political and social
spheres of society, creating the necessary conditions that enable persons with disa-
bilities to lead a full-fledged life according to individual abilities and interests.

У законі зазначається, що особи з інвалідністю в Україні володі-
ють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих
прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими зако-
нодавчими актами.

У законі визначаються цільові сфери створення умов для нор-
мальної життєдіяльності осіб з інвалідністю, такі як: діяльність дер-
жавних органів влади, освіта, профорієнтація і працевлаштування,
участь осіб з інвалідністю у прийнятті рішень, матеріальне і соці-
альне оточення, фінансування соціальних проектів і програм із
соціального захисту осіб з інвалідністю. На виконання закону були
прийняті ряд підзаконних і правових актів, національні програми,
які регулюють механізм його реалізації.

У ст. 2 закону визначається поняття особи з інвалідністю. Осо -
ба з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму,
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зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими де -
фектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необ-
хідності в соціальній допомозі та захисті.

У законі зазначається, що дискримінація осіб з інвалідністю
забороняється і переслідується за законом.

Соціальний захист осіб з інвалідністю з боку держави полягає
у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування,
орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встанов-
ленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забу-
дови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комуні-
кацій і зв’язку до особливостей осіб з інвалідністю.

Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю
встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експерти-
зи та з урахуванням здатностей особи з інвалідністю до професійної
і побутової діяльності. Види та обсяги необхідного соціального за -
хисту осіб з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної про-
грами медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації

Для проведення реабілітаційних заходів медичними закладами
розробляється індивідуальна програма реабілітації, якає обов’язковою
для виконання державними органами, підприємствами (об’єднан-
нями), установами та організаціями. Захист прав, свобод і законних
інтересів осіб з інвалідністю забезпечується в судовому або іншому
порядку, встановленому законом.

Державне управління в галузі забезпечення соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю здійснюється Міністерством соціальної
політики України, Міністерством охорони здоров’я України та міс-
цевими органами самоуправління. Представники всеукраїнських
громадських організацій осіб з інвалідністю є членами колегій зга-
даних міністерств. Міністерство соціальної політики України
спільно з іншими міністерствами і відомствами, місцевими органа-
ми самоуправління, громадськими організаціями осіб з інвалідністю
здійснює розробку й координацію довгострокових і короткостро-
кових програм з реалізації державної політики щодо осіб з інвалід-
ністю та контролює їх виконання.

Групи інвалідності в Україні визначаються відповідно до Інст -
рук ції про встановлення груп інвалідності від 28 грудня 1991 р.
№ 16.01/20. Залежно від важкості інвалідності встановлюється перша,
друга, третя група інвалідності. Питання про встановлення груп
інвалідності розглядається після проведення діагностичних, ліку-
вальних та реабілітаційних заходів. Рішення ґрунтується на оціню-

та розвитку інклюзивного освітнього середовища Секція VI



ванні комплексу клінічних, психологічних, соціально-побутових
і про фесійних факторів. При цьому враховуються: характер захво-
рювання, ступінь порушення функцій, ефективність лікування
і реабілітаційних заходів, стан компенсаторних механізмів, клініч-
ний і трудовий прогноз, можливість соціальної адаптації, потреба
в різних видах соціальної допомоги, особисті установки, конкретні
умови і зміст праці, професійна підготовка, вік та ін.
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Анотація. Соціальний захист осіб з інвалідністю з боку держави по -
лягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування,
орі єнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встанов-
ленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови
населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’яз-
ку до особливостей людей з інвалідністю.

Annotation. The social protection of the disabled from the state is the provi-
sion of cash aid, means of transportation, prosthetics, orientation and perception
of information, adapted housing, the establishment of guardianship or third-party
care, as well as adaptation of the development of settlements, public transport,
communications and communication to the peculiarities people with disabilities.

166

Секція VI Правові та організаційні засади формування  



167

Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю
встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експерти-
зи та з урахуванням здатностей особи з інвалідністю до професійної
і побутової діяльності. Види та обсяги необхідного соціального
захисту осіб з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної про-
грами медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації.

Для проведення реабілітаційних заходів медичними закладами
розробляється індивідуальна програма реабілітації, якає обов’язко-
вою для виконання державними органами, підприємствами (об’єд-
наннями), установами та організаціями. Захист прав, свобод і за -
конних інтересів осіб з інвалідністю забезпечується в судовому або
іншому порядку, встановленому законом.

Державне управління в галузі забезпечення соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю здійснюється Міністерством соціальної по -
літики України, Міністерством охорони здоров’я України та органами
місцевого самоврядування. Представники всеукраїнських громад-
ських організацій осіб з інвалідністю є членами колегій згаданих
міністерств. Міністерство соціальної політики України спільно
з іншими міністерствами і відомствами, органами місцевого само-
врядування, громадськими організаціями осіб з інвалідністю здійс-
нює розробку й координацію довгострокових і короткострокових
програм з реалізації державної політики щодо осіб з інвалідністю та
контролює їх виконання.

Групи інвалідності в Україні визначаються відповідно до Інст -
рукції про встановлення груп інвалідності від 28 грудня 1991 р.
№ 16.01/20. Залежно від важкості інвалідності встановлюється пер -
ша, друга, третя група інвалідності. Питання про встановлення груп
інвалідності розглядається після проведення діагностичних, ліку-
вальних та реабілітаційних заходів. Рішення ґрунтується на оціню-
ванні комплексу клінічних, психологічних, соціально-побутових
і професійних факторів. При цьому враховуються: характер захворю-
вання, ступінь порушення функцій, ефективність лікування і реабі-
літаційних заходів, стан компенсаторних механізмів, клінічний і тру-
довий прогноз, можливість соціальної адаптації, потреба в різних
видах соціальної допомоги, особисті установки, конкретні умови
і зміст праці, професійна підготовка, вік та ін.

Законодавством України про працю передбачена система пільг
для працівників з інвалідністю, працівників, які мають дітей з інвалід-
ністю. Встановлення цих пільг спрямовано на створення умов для реа -
лізації особами з інвалідністю повною мірою свого конституційного
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права на працю, на створення умов для продуктивної та безпечної пра -
ці особам з інвалідністю під час прийому на роботу та звільнення з неї.

Для поліпшення умов перевезення пасажирів з ураженням
опорно-рухового апарату у вересні 2001 р. Кабінетом Міністрів
України прийнято розпорядження «Про розробку та організацію
серійного виробництва міських пасажирських автобусів і тролейбу-
сів, переобладнаних або обладнаних спеціальними пристроями для
перевезення людей з інвалідністю на візках». Передбачено серій-
ний випуск уніфікованих вітчизняних транспортних засобів, які б
забезпечували маломобільним групам населення і, насамперед,
особам з інвалідністю на візках рівні з іншими громадянами мож-
ливості у користуванні міським пасажирським транспортом.

Побудова правової бази виходить із того, що не лише деклару-
ється той чи інший набір гарантій для осіб з обмеженими фізични-
ми можливостями, а й законодавчо встановлюється процедура їх
впровадження і контролю за реалізацією, яка здатна забезпечити
втілення всієї сукупності соціальних пряв осіб з інвалідністю в сус-
пільному житті.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ
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Анотація. Розглядаються питання щодо правових засад формування
та розвитку інклюзивного освітнього середовища в Україні. Розвитку інк-
люзивної освіти в шкільних та дошкільних закладах. Проблеми подолання
перешкод для запровадження інклюзивного навчання.
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Annotation. The issues on the legal basis of an inclusive educational envi-
ronment formation and development in Ukraine are considered. Development of
inclusive education in school and preschool institutions. Challenges to overcome
to inclusive learning.

У Національній стратегії розвитку освіти України до 2021 року
зазначено, що стратегія розвитку національної системи освіти має
формуватись адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним
процесам, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, чим
забезпечити стійкий рух і розвиток України в першій половині
ХХІ століття, інтегрування національної системи освіти у європей-
ськийі світовий освітній простір.

16 грудня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про
ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного про-
токолу до неї». Після ратифікації нашою державою Конвенції ООН
про права людей з інвалідністю стандарти забезпечення права на осві -
ту дітей з інвалідністю стали обов’язковими для виконання Украї -
ною. В свою чергу це зумовило зростання актуальності запровад-
ження інклюзивного навчання. Не може бути сегрегації, не можна
обмежити родинні зв’язки для забезпечення доступу до навчання.
Необхідним є включення кожної людини у навчальний процес без
будь-якої дискримінації. Тому інклюзивне навчання — це підхід до
організації рівного доступу до освіти, надання освітніх послуг, що
базується на принципах прав людини.

Право на освіту задекларовано Конституцією України та зако-
нодавством у галузі освіти. Зокрема, ст. 53, 46 Конституції України
гарантують обов’язковість та доступність всіх ланок освіти: «Повна
загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступ -
ність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, профе -
сійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчаль-
них закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної осві-
ти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг
учням і студентам» [1].

Прогресивним у розвитку дошкільної освіти є створення закладів
нового типу, а саме Центрів розвитку дитини. Такий тип дошкіль-
ного навчального закладу є перспективним і являє собою новітню
форму організації надання дошкільної освіти. Відмінність його від
інших закладів компенсуючого типу (або спеціальних) полягає в то -
му, що акцент робиться не на контингенті дітей, які можуть його
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відвідувати, а на освітніх послугах, які він надає: «…дошкільний на -
вчальний заклад (центр розвитку дитини), в якому забезпечуються
фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психоло-
гічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують
інші навчальні заклади чи виховуються вдома» [2].

При умові розроблення на загальнодержавному рівні механіз-
му надання інтегрованих послуг дітям з особливими освітніми
потребами, центри розвитку дитини можуть стати ресурсними цен-
трами для запровадження інклюзивної освіти. З метою норматив-
ного врегулювання процесу запровадження інклюзивного навчання
у системі загальної середньої освіти розроблено Порядок організа-
ції інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах,
який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 872
від 15 серпня 2011 року. Зазначений документ описує механізм за -
провадження інклюзивного навчання.

Основоположними є визначення умов для запровадження інк-
люзивного навчання, застосування особистісно-орієнтованих ме -
то дів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей на -
вчаль но-пізнавальної діяльності таких дітей, індивідуалізація
навчаль но-виховного процесу шляхом розроблення індивідуальних
навчальних планів і програм, питання комплектування класів та
введення посади асистента вчителя для забезпечення відповідного
супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

В пункті 14 Порядку організації інклюзивного навчання у за -
галь ноосвітніх навчальних закладах зазначається, що особистісно-
орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує
асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні інди-
відуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріа-
ли з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізна-
вальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Відкритим є питання методичного забезпечення, залучення необ -
хідних в кожному конкретному випадку фахівців, готовність педа-
гогічного колективу та адміністрації навчальних закладів до при-
йняття дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Послуги для дітей із складними вадами розвитку є досі слабо-
розвиненими. Багато проблем пов’язано з подальшою профорієн-
тацією таких дітей та підготовкою їх до самостійного життя. З метою
реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами,
зумовленими складними вадами розвитку, створюються навчально-
реабілітаційні центри. Діяльність таких закладів регламентується
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Положенням про навчально-реабілітаційний центр, яке затвердже-
но наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 16.08.12 № 920, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
5 вересня 2012 р. за № 1502/21814.

Запровадження інклюзивної освіти має відбуватися паралель-
но в усіх ланках освіти, що забезпечить послідовність і планомір-
ність запропонованих змін.
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Анотація. На сучасному етапі розвитку національної економіки, особли-
вої aктуaльності нaбувaє загально-суспільнa проблемa формування та реалі-
зації дієвих механізмів соціального та економічного зaбезпечення осіб з інва-
лідністю. Проаналізовано стан інвалідності в Україні. Зазначе но на посилення
уваги держави на бік соціальної інтеграції даних осіб. Акцентована увага на
рів ноправній участі в академічному і громадському житті осіб з інвалідністю.

Annotation. At the present stage of development of the national economy, the
general social problem of formation and implementation of effective mechanisms
of social and economic provision of persons with disabilities is of particular rele-
vance. 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. Проблем -
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ні аспекти переважно спричиненні дефіцитом державного бюджету
на фоні ускладнення внутрішньої, економічної та політичної ситуа-
ції в країні унеможливили реалізацію державної соціальної 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. інвалідів,
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]. Особ ливо
тривожним явищем є висока питома вага інвалідів працездатного
віку — щороку в Україні серед осіб, уперше визнаних осіб з інвалідніс-
тю, 80–85% становлять особи працездатного віку. 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 захище-
ності осіб з інвалідністю в Україні» Ст. 17 «З метою реалізації твор-
чих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням
індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право пра-
цювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займа-
тися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не забо-
ронена законом» та Ст. 18 «Забезпечення прав осіб з інвалідністю
на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою
про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосеред-
нього звернення до підприємств, установ, організацій чи до дер-
жавної служби зайнятості»[2] для інвалідів мають бути створенні
необхідні умови праці відповідно до індивідуальної програми реабі-
літації інваліда, яка була ухвалена Постановою Кабінету Міністрів
України 23.05.2007 р. № 757 «Про затвердження Положення про
індивідуальну програму реабілітації інваліда» [3].

Основні показники соціально-економічного забезпечення осіб
з інвалідністю в Україні представлено табл. 1. 

Незважаючи на збільшення фінансування для осіб з інвалідніс-
тю у 2018 р. по відношенню до попередніх років, необхідно створи-
ти сприятливі умови для адаптації, самореалізації та інтеграції
у суспільстві таким чином, щоб реалізувати всі потреби цієї катего-
рії, підвищити її самооцінку та суб’єктність у вирішенні завдань
індивідуального та соціального характеру. Потрібно кожній особі
з інвалідністю надати можливість рівноправно брати участь в ака-
демічному і громадському житті.

172

Секція VI Правові та організаційні засади формування  



173

Т
аб

ли
ця

 1
О

сн
ов

ні
 п

ок
аз

ни
ки

 с
оц

іа
ль

но
-е

ко
но

м
іч

но
го

 з
аб

ез
пе

че
нн

я 
ос

іб
 з

 ін
ва

лі
дн

іс
тю

 
(н

а 
по

ча
т

ок
 р

ок
у)

* 
Д

ж
ер

ел
о:

 С
кл

ад
ен

о 
н

а 
ос

н
ов

і д
ан

и
х 

Д
ер

ж
ав

н
ої

 с
лу

ж
би

 с
та

ти
ст

и
ки

 У
кр

аї
н

и

та розвитку інклюзивного освітнього середовища Секція VI

П
ок

аз
н

и
ки

20
15

20
16

20
17

20
18

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ра
ц

ев
ла

ш
то

ва
н

и
х 

ос
іб

 з
 ін

ва
лі

дн
іс

тю
, 

як
і н

е 
до

ся
гл

и
 п

ен
-

сі
й

н
ог

о 
ві

ку
11

71
5

11
91

2
11

45
0

11
46

6

З
аб

ез
п

еч
ен

іс
ть

 о
сі

б 
з 

ін
ва

лі
дн

іс
тю

 с
п

ец
іа

ль
н

и
м

 а
вт

от
ра

н
сп

ор
то

м
, 

%
10

5
10

6
10

5
10

3
кі

ль
кі

ст
ь 

ос
іб

 з
ін

ва
лі

дн
іс

тю
, 

як
і м

аю
ть

 с
п

ец
ав

то
тр

ан
сп

ор
т

69
52

9
68

53
0

66
69

8
62

97
3

кі
ль

кі
ст

ь 
ос

іб
 з

 і
н

ва
лі

дн
іс

тю
, 

як
і 

п
от

ре
бу

ва
ли

 з
аб

ез
п

еч
ен

н
я 

сп
ец

і-
ал

ьн
и

м
 а

вт
от

ра
н

сп
ор

то
м

66
31

8
64

66
5

63
26

2
61

17
7

З
аб

ез
п

еч
ен

іс
ть

 о
сі

б 
з 

ін
ва

лі
дн

іс
тю

 т
ех

н
іч

н
и

м
и

 з
ас

об
ам

и
 р

еа
бі

лі
та

ц
ії,

%
74

,7
86

,2
77

,6
74

,8

кі
ль

кі
ст

ь 
ос

іб
 з

ін
ва

лі
дн

іс
тю

, я
кі

 п
от

ре
бу

ва
ли

 з
аб

ез
п

еч
ен

н
я 

те
хн

іч
н

и
-

м
и

 з
ас

об
ам

и
 р

еа
бі

лі
та

ц
ії

22
88

99
20

94
15

22
55

53
22

21
42

кі
ль

кі
ст

ь 
ос

іб
, 

як
и

х 
за

бе
зп

еч
ен

о 
те

хн
іч

н
и

м
и

 з
ас

об
ам

и
 р

еа
бі

лі
та

ц
ії

17
09

13
18

04
80

17
51

37
16

62
84

Д
ер

ж
ав

н
а 

ф
ін

ан
со

ва
 д

оп
ом

ог
а 

ос
об

ам
 з

 ін
ва

лі
дн

іс
тю

К
іл

ьк
іс

ть
 о

де
рж

ув
ач

ів
, 

ос
іб

65
56

9
77

09
2

79
84

3
98

25
5

З
аг

ал
ьн

а 
су

м
а 

п
ри

зн
ач

ен
ої

 м
іс

яч
н

ої
 д

оп
ом

ог
и

, 
ти

с.
гр

н
.

62
26

9,
14

82
08

6,
13

97
58

2,
3

14
20

38
,9

С
ер

ед
н

ій
 р

оз
м

ір
 п

ри
зн

ач
ен

ої
 м

іс
яч

н
ої

 д
оп

ом
ог

и
, 

гр
н

.
94

9,
66

10
64

,9
2

12
22

,2
7

14
45

,6
1

К
іл

ьк
іс

ть
 о

сі
б 

з 
ін

ва
лі

дн
іс

тю
, 

як
і 

от
ри

м
ал

и
 о

дн
ор

аз
ов

у 
м

ат
ер

іа
ль

н
у

до
п

ом
ог

у
16

49
9

12
42

3
47

38
17

70
9



Список використаних джерел

1. Державна служба статистики України. Демографічна та соціальна
ста тистика. Населення та міграція [Електронний ресурс]. — Режим
до ступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалід ніс -
тю в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/875-12

3. Кабінет Міністрів України. Постанова від 23 травня 2007 р. № 757 «Про
затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації
ін валіда [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/757-2007-п.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: 
ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ

Колініченко Дарина Сергіівна,
студентка групи ПР-16-1

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
strikozadasha@gmail.com

З моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році та вибо-
ру курсу на розбудову відкритого демократичного суспільства вона
ратифікувала низку міжнародних документів у сфері захисту прав
людини, зокрема у сфері забезпечення права на освіту. Дані доку-
менти визначають ключові стандарти прав людини, у тому числі
і щодо права на здобуття освіти. Визнаним міжнародним законодав-
цем у сфері захисту прав людини є ООН, яка у своїх законодавчих
актах визначила, що питання інвалідності стосується сфери захисту
прав людини, а не лише реабілітації та соціального забезпечення. 

Мета: заохочити захист й забезпечення повного й рівного здійс -
нення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод.

Найфундаментальнішим утіленням прав людини на міжнарод-
ному рівні стала Загальна Декларація ООН про права людини, при-
йнята 10 грудня 1948 року. Хоч вона і не мала прямого стосунку до
осіб з обмеженими можливостями здоров’я, проте проголосила рів-
ність прав «всіх людей без винятку». 

Декларація ООН про права розумово відсталих осіб, ухвалена
Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 1971 року проголосила рів-
ність прав осіб з розумовою відсталістю на медичне обслуговуван-
ня, матеріальну забезпеченість, освіту та професійну підготовку
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відповідно до можливостей, на проживання в колі сім’ї чи перебу-
вання у спеціальних закладах, де умови оптимально наближені до
звичайних умов проживання, що затверджує їхнє право на повну
інтеграцію в суспільство. Декларація про права розумово відсталих
осіб стала першим нормативним документом щодо визнання
людей з неповносправністю суспільно повноцінною в соціальному
сенсі меншиною, яка потребує правового захисту та підтримки,
оскільки саме люди з розумовою відсталістю найчастіше сприйма-
лися як неповноцінна меншість серед людської спільноти. 

Декларація ООН про права інвалідів, ухвалена Генеральною
Асамблеєю ООН 9 грудня 1975 року, зазначила, що «інваліди мають
отримувати необхідну підтримку, яка б дала змогу максимально
виявити свої можливості і здібності та прискорила процес їхньої
інтеграції у суспільство й таким чином визнала, що інвалідність є не
медичною, а соціальною проблемою, проблемою прав людини». 

В Указі Президента України «Про додаткові заходи щодо поси-
лення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році
Року людей з інвалідністю» № 1112 / 2002 від 2 грудня 2002 року міс-
титься доручення Кабінету Міністрів України забезпечити офіційне
видання «Стандартних правил забезпечення рівних можливостей для
інвалідів» (Резолюція № 48 / 96 Генеральної Асамблеї ООН) та врахо-
вувати їх під час підготовки відповідних нормативно-правових актів. 

Підписавши Угоду про Асоціацію між Україною та Європей -
ським Союзом і таким чином взявши курс на євроінтеграцію, наша
держава взяла на себе певні зобов’язання щодо «введення» відпо-
відних стандартів з прав людей з інвалідністю в сферу охорони здо-
ров’я, освіту, працевлаштування, послуги тощо.

Одним з прикладів нерозуміння питань інвалідності та дискри-
мінації може слугувати зареєстрований у ВР України законопроект
від 11.12.2014 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні» (реєстр.
№ 1400) в частині визначення інвалідності «як міри втрати людиною
можливостей соціальної інтеграції», що говорить про незнання авто -
ром Конвенції ООН про права інвалідів та Міжнародної класифіка-
ції функціонування, інвалідності та здоров’я (ВООЗ). 

Відповідно до ст. 27 Конвенції ООН про права інвалідів «Дер -
жави учасниці визнають право інвалідів на працю нарівні з іншими;
воно включає право на отримання можливості заробляти собі на
життя працею, яку інвалід вільно вибрав собі чи на яку він вільно
погодився, в умовах коли ринок праці та виробниче середовище
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є відкритими, інклюзивними та доступними для інвалідів». Те, що
пропонується автором законопроекту до цієї статті, на думку громад-
ських організацій є дискримінацією за ознакою інвалідності стосовно
питань зайнятості. Працівник з інвалідністю — це перш за все фахі-
вець з відповідною освітою, знаннями та досвідом, якому потрібно
створити умови для трудової діяльності На сьогодні в Україні люди-
на з інвалідністю має право на отримання статусу безробітного та від-
повідні соціальні гарантії нарівні з іншими громадяни України. 

Висновки. Забезпечення рівного доступу до освіти для всіх грома-
дян, у тому числі і для осіб з інвалідністю, є для нашої країни одним із
найважливіших гуманітарних завдань. Таким чином, при деяких пози-
тивних зрушеннях, в Україні продовжується системне порушення
прав людей з інвалідністю — існуючі законодавчі норми щодо недис-
кримінації на підставі інвалідності на практиці не працюють; законо-
давство носить декларативний характер; потребують вдосконалення
існуючі стандарти з питань доступності (архітектурної, транспортної,
інформаційної); при формуванні політики, державних програм на
національному та обласних рівнях не завжди враховуються чинники
інвалідності; відсутня достовірна статистика та інформація.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Коломієць Павло Віталійович,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Анотація. Розглядаються питання щодо правових засад формування
та розвитку інклюзивного освітнього середовища в Україні, зокрема у про -
цесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обо в’язків
фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а та -
кож визначення компетенції державних органів та органів місцевого
самоврядування у сфері освіти.

Annotation. The issues of legal bases of formation and development of inclu-
sive educational environment in Ukraine are considered, in particular in the pro-
cess of realization of the constitutional human right to education, rights and duti-
es of individuals and legal entities involved in the exercise of this right, as well as
determination of the competence of state bodies, and also local governments in
the field of education.

28 вересня 2017 року набрав чинності Закон України від 5 ве -
ресня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» (далі — Закон «Про осві-
ту»). Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у про-
цесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та
обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації
цього права, а також визначає компетенцію державних органів та
органів місцевого самоврядування у сфері освіти. 

Дворічний термін чинності Закону «Про освіту» свідчить про
наявні проблеми правового регулювання формування та розвитку
інклюзивного освітнього середовища в Україні.

Інклюзивне освітнє середовище, відповідно до підпункту
13 пункту 1 статті 1 Закону «Про освіту» — це сукупність умов, спосо-
бів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та роз-
витку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

Не залишимо без уваги і визначення поняття «універсальний
дизайн у сфері освіти», що також передбачено підпунктом 28 пунк-
ту 1 статті 1 Закону «Про освіту», — дизайн предметів, навколишньо-
го середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх макси-
мальну придатність для використання всіма особами без необхідної
адаптації чи спеціального дизайну.
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Засадами державної політики у сфері освіти та принципами
освітньої діяльності, відповідно пункту 1 статті 6 Закону «Про осві-
ту», є розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі
у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця про-
живання осіб з особливими освітніми потребами, а також, забезпе-
чення універсального дизайну та розумного пристосування.

Забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього
середовища, універсального дизайну та розумного пристосування,
а також здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямо-
ваних на створення безпечного освітнього середовища в закладі
освіти, засновник закладу освіти або уповноважена ним особа, від-
повідно до пункту 2 статті 25 Закону «Про освіту». 

Крім того, пунктом 6 статті 25 Закону «Про освіту» засновник
закладу освіти зобов’язаний забезпечити відповідно до законодав-
ства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для
учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освіт-
німи потребами.

Зокрема ж керівник закладу освіти, відповідно до пункту 3 стат -
ті 26 Закону «Про освіту», в межах наданих йому повноважень забез-
печує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища.

Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середови-
ща, універсального дизайну та розумного пристосування, відповід-
но до пункту 3 статті 41 Закону «Про освіту», є складовою системи
забезпечення якості в закладах освіти (внутрішньої системи забез-
печення якості освіти).

Результати проведеного аналітичного огляду спеціальних
Законів України — «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну осві-
ту», «Про вищу освіту» свідчать про те, що тільки у Закон України
«Про позашкільну освіту» було внесено Законом № 2541-VIII від
06.09.2018 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо
доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»
визначення поняття «інклюзивне освітнє середовище», як сукуп-
ність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання,
виховання, розвитку та соціалізації здобувачів освіти з урахуванням
їхніх потреб та можливостей.

Спеціальні Закони України «Про дошкільну освіту», «Про за -
гальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про ви -
щу освіту» маючи в своїх нормах поняття терміну «інклюзія» взага-
лі не використовують поняття «інклюзивне освітнє середовище».
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Підпунктом 2 пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень
(Розділу XII Закону «Про освіту»), Кабінету Міністрів України було
необхідно протягом одного року з дня набрання чинності цим
Законом: 

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у від-
повідність із цим Законом; 

2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, перед-
бачених цим Законом.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Колот Наталія Михайлівна,
студентка гр. ПЗ 51-15(з), 

Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: В. І. Вараниця, викладач кафедри бізнесу і права 

Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»

Анотація. У дослідженні розглядаються питання правових засад ор -
ганізації навчання дітей з особливими освітніми потребами. Наво дяться
приклади організації навчання за моделлю інклюзивної освіти. Даються
характеристики інклюзивної освіти. Аналізуються форми здійснення інк-
люзивного навчання.

Annotation. The study examined the legal principles of the organization of edu-
cation of children with special educational needs. The samples of the way of organi-
zing of the inclusive education are given. The characteristics of the inclusive educa-
tion are discribed. The forms of providing of the inclusive learning are analyzed.

За останні роки у більшості країн Західної та Центральної Єв -
ро пи відбулися докорінні зміни у законодавстві, які стосуються
спеціальної освіти.

У 1993 році Генеральна Асамблея ООН прийняла стандартні пра-
вила рівних можливостей осіб із вадами розвитку. Значною стала Са -
ламенкська декларація та «Програма дій щодо освіти дітей з особли-
вими потребами», одностайно ухвалена на Всесвітній конференції
«Освіта для дітей з особливими потребами: доступність і якість»
(1994).Нова методологія спеціальної освіти дітей з особливостями
психофізичного розвитку обгрунтована у «Концепції спеціальної
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освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку на найближчі
роки і перспективу» (1996), «Концепції реабілітації дітей з обмежени-
ми фізичними чи розумовими можливостями» (1998), «Концепції
державного стандарту спеціальної освіти» (1999), «Проекті держав-
ного стандарту спеціальної освіти» (2004). Конституція України
у ст. 53 гарантує всім громадянам право на освіту [1, с. 14]. Закон
України «Про охорону дитинства» у ст. 26 «Захист прав дітей-інвалі-
дів та дітей із вадами розумового та фізичного розвитку» стверджує,
що «…дискримінація дітей-інвалідів та дітей із вадами розумового
або фізичного розвитку забороняється. Держава сприяє створенню
дітям-інвалідам та дітям із вадами розумового або фізичного роз-
витку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей
для повноцінного життя та розвитку…». У нашій країні, як і в усьому
світі, з різних причин зростає кількість дітей із відхиленнями у роз-
витку. Останнім часом міжнародна спільнота запропонувала вико-
ристовувати для дітей із порушеннями термін «діти з особливими
освітніми потребами», який стосується однаковою мірою як інва-
лідності у важкій формі, так і середніх за ступенями порушень.

Для реалізації основних положень Концепції ООН про права
дитини, забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей спеці-
альне навчання в нашій країні здійснюється за трьома напрямами:

– Спеціальні школи (школи-інтернати).
– Інтегроване навчання в умовах загальноосвітньої школи.
– Інклюзивне навчання — спільне перебування дітей із різними

порушеннями психофізичного розвитку з їхніми здоровими ровесни-
ками. Офіційно прийнята в державі інтернатна модель перестає бути
єдиним і обов’язковим типом закладу, в якому діти з особливостями
психофізичного розвитку вчаться відокремлено та ізольовані від
соціуму. У батьків і учнів з’явилася можливість вибору різних форм
навчання (індивідуальне в домашніх умовах, у спеціальній школі,
школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі, спеціальному
класі при загальноосвітній школі, дитсадку-школі, у формі екстерна-
ту тощо). Практика європейських країн свідчить, що більшість із цих
учнів можуть навчатися в загальноосвітніх школах за моделлю інклю-
зивної освіти. Незважаючи на те, що законодавством регламентовано
інклюзивне та інтегроване навчання переважно на перших ступенях
освіти (дошкільна, шкільна та професійно-технічна), Університет
«Україна» самостійно та за співпраці з зарубіжними освітніми центра-
ми впроваджує інклюзію у навчальний процес вищої школи [2, с. 177].
У більшості випадків дітям просто необхідне доступне викладання,
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що потребує використання різних методів, які відповідають індивіду-
альним вимогам, здібностям і особливостям розвитку. 

Інклюзивне навчання може здійснюватися за однією з форм:
– повна інтеграція, за якою дітей із психологічною готовністю

до спільного навчання зі здоровими однолітками та рівнем психофі-
зичного розвитку, що відповідає віковій нормі по 1—3 особи вклю-
чають до звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного)
навчального закладу; комбінована інтеграція, за якої дітей із близь-
ким до норми рівнем психофізичного розвитку по 1—3 особи вклю-
чають до звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного)
навчального закладу; у процесі навчання вони постійно одержують
допомогу’ вчителя-дефектолога (асистента вчителя);

– часткова інтеграція, за якої дітей з особливостями психофі-
зичного розвитку, які неспроможні разом зі здоровими однолітка-
ми оволодіти освітнім стандартом, уключають до загальноосвітніх
класів (груп) по 1—3 особи лише на частину дня;

– тимчасова інтеграція, за якої дітей з особливостями психофі-
зичного розвитку об’єднують зі здоровими однолітками 2—4 рази
на місяць для проведення спільних виховних заходів.

Отже, дитина з особливостями психофізичного розвитку не по -
винна займати особливого становища у класі, вона має почуватися
природно, досягти самостійності, наскільки це можливо. Дуже важ-
ливо в інклюзивному класі створити таку атмосферу порозуміння
та взаємодопомоги, щоб забезпечити дитині з особливостями пси-
хофізичного розвитку можливість самоствердитися, набути певних
навичок соціальної поведінки. 
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В умовах низької віддачі від спроб реформування соціальної
сфери та поглиблення системних економічних деформацій суттєво
знижується життєвий рівень осіб з інвалідністю, звужуються можли-
вості забезпечення їх суспільних потреб, зростає нерівність у доступі
до соціальних послуг, що поглиблює соціальний дисбаланс у суспіль-
стві та провокує нарощування економічних проблем. Відповіддю на ці
та інші виклики, які постають перед Україною, має стати удосконале-
на система соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю.

Потребують комплексного дослідження питання виміру та
оцінки ефективності заходів державної політики у засадах задово-
лення різнобічних потреб осіб з інвалідністю. Важливим завданням
є формування сучасної концепції та дієвої стратегії регулювання
соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні
на основі реалізації потенціалу державно-приватного партнерства.

Сучасне інституційне регулювання спрямовується на зростан-
ня добробуту нації на основі прискореного розвитку соціально-
економічної сфери, активного впливу соціальних факторів на під-
вищення ефективності національного виробництва. Весь комплекс
регулюючих заходів, спрямованих на захист населення від безро-
біття, інфляції, знецінення особистих заощаджень, утримання
непрацездатних 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 допомоги, пільг; індексація грошових доходів громадян;
надання населенню пільгових кредитів тощо. Соціальна складова
представлена активізацією діяльності соціальних організацій,
фонди яких формуються за рахунок добровільних внесків фізичних
та юридичних осіб і держави.
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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-економічну
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: 

1. Метод прогнозування (виявлення сучасних та перспективних
потреб осіб з інвалідністю у соціально-економічному забезпеченні).

2. Нормативно-правовий метод (розроблення та прийняття
відповідної законодавчо-нормативної бази, що регламентує поря-
док функціонування системи соціально-економічного забезпечен-
ня осіб з інвалідністю).

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

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

5. Фінансово-економічний метод (прогнозування обсягів ви -
датків із бюджетів усіх рівнів на забезпечення ефективного функ-
ціонування системи соціально-економічного забезпечення осіб
з ін валідністю).

Враховуючи особливості функціонування системи соціально-
економічного забезпечення осіб з інвалідністю, розроблено схему
відповідного інтегрального механізму, метою якого є розв’язання
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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).

Рис. 1. Інтегральний механізм інституційного регулювання со -
ціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю*

Процес функціонування інтегрального механізму інституцій-
ного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з ін -
валідністю складається з визначених циклічно повторюваних фаз:
визначення та обґрунтування; затвердження; реалізація, моніторинг,
контроль, оцінка; внесення коректив.
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Анотація. В тезах доповіді розглядається проблема формування уні-
версального дизайну інклюзивного освітнього середовища у навчальних за -
кладах. Наводяться аргументи на користь перебування усіх людей в інк -
люзивному освітньому середовищі.

Annotation: The thesis of the report addresses the problem of forming a univer-
sal design of an inclusive educational environment in educational institutions. The
arguments are in favor of all people being in an inclusive educational environment.

Розвиток сучасної України і інтеграція в європейський простір
значною мірою впливають на формування освітньої політики.
Особливо це питання стосується забезпечення права дітей з особ-
ливими освітніми потребами на навчання.

Важливою умовою інклюзивної освіти є безбар’єрне освітнє се -
редовище, зокрема архітектурна доступність закладу освіти по винна
забезпечуватись: фізичною можливістю і зручністю потрап ляння
до закладу освіти; фізичною безпекою при пересуванні в закладі
освіти, прилеглою територією, під час отримання освітніх послуг;
можливістю вільного отримання інформації про заклад освіти й ос ві -
тні послуги, що надаються.

Універсальний дизайн у сфері освіти — дизайн, предметів
навколишнього середовища, освітніх програм і послуг, що забезпе-
чують їх максимальну придатність до використання всіма особами
без необхідної адаптації чи спеціального дизайну [1].
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Універсальний дизайн охоплює не лише питання будівництва,
реконструкції приміщення і території закладів освіти, але й вклю-
чає такі питання освітнього процесу, як навчальні плани та програ-
ми, методи навчання, оцінювання результатів навчання дітей
з особливими освітніми потребами (далі — ООП).

Структура універсального дизайну у сфері освіти заснована на
семи принципах:

1. Рівність і доступність використання(Архітектурно доступне
та безпечне освітнє середовище).

2. Гнучкість використання(доступні та гнучкі освітні програми;
освітній процес відповідає широкому спектру індивідуальних мож-
ливостей учнів).

3. Простота і гнучкість використання (навчальні матеріали прості
та чіткі у використанні незалежно від навичок учнів, вихованців).

4. Сприйняття інформації, незважаючи на сенсорні можливос-
ті користувачів або зовнішні умови.

5. Мінімалізація помилок (учні повинні мати вдосталь часу
щоб відповісти на запитання).

6. Незначні фізичні зусилля (застосування ергономічних вимог/
деталей).

7. Наявність необхідного розміру місця, простору(доступні
навчальні місця для учнів, вихованців у тому числі з прилеглим прос -
тором для асистентів учителів).

Основою універсального дизайну в освітньому процесі є три
підходи. Їхня сутність подолати бар’єри, властиві освітнім програ-
мам, щоб залучити до освіти усіх дітей.

1) Множинні способи представлення навчального матеріалу.
2) Множинні способи представлення результату.
3) Множинні способи залучення [2].
Концепцією універсального дизайну для навчання передбаче-

но, що вчитель інтерпретує освітню програму і процес, щоб забез-
печувати ООП кожної дитини без подальших суттєвих змін.

Саме тому, універсальний дизайн робить можливим повноцін-
не включення дітей із особливими освітніми потребами у навчаль-
ний процес. 

Прагматичними альтернативами за відсутності універсального
дизайну для навчання є адаптація і модифікація освітнього середо-
вища та програми.

Отже, універсальний дизайн є невід’ємною частиною інклю-
зивного освітнього середовища, що забезпечує основу для надання
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освітніх послуг з урахуванням ООП дитини. Це стосується всіх
аспектів освітнього процесу: освітніх програм, навчальних планів,
оцінювання знань, методів навчання, дизайну закладу освіти, біб-
ліотеки, спортивних майданчиків, тощо.
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Анотація. У тезах розглядається питання сутності здоров’я як за -
гальнолюдського феномену, аналізується його місце у системі світо гляд -
них цінностей індивіда, розкривається поняття здоров’я як термінальної
цінності, що має iнструментaльний хaрaктер та виступaє як зaсiб досяг-
нення постaвлених цiлей і зaдоволення потреб.

Annotation. Theses address the issue of the essence of health as a universal
phenomenon its place in the system of ideological values   of the individual is analy-
zed the concept of health as a terminal value is revealed which has an instrumen-
tal character and acts as a means of achieving the set goals and meeting the needs.

На сьогоднішній день сучасне українське суспільство, вступивши
у третє тисячоліття переживає досить складний період змін та транс-
формацій у економічних, соціально-політичних та духовних основах
свого буття, що значною мірою, впливає на населення у всіх проявах
його життєдіяльності та, особливо, на стан здоров’я як окремої особи,
так і усього населення уцілому. Тривалість життя неупинно знижуєть-
ся, смертність зростає, захворюваність збільшується, а можливості для
якісного лікування та укріплення здоров’я для більшої частини людей
зменшуються. Реалізація людьми суспільних інтересів та виконання
соціальних завдань, з одного боку, багато в чому визначається станом
їх індивідуального здоров’я, а з іншого боку, стан здоров’я індивідів
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безпосередньо залежить від того, на скіль ки здорове саме суспільство.
Така взаємозалежність дає змогу сприймати здоров’я не тільки як
вітальний, але і соціальний феномен. В силу того, що здоров’я має
таке значення, яке обумовлює сторони жит тєдіяльності як усього сус-
пільства, так і окремого індивіда (починаючи від біологічного існуван-
ня, і, закінчуючи, задоволенням духовних потреб), то його сутність
несе у собі універсальну, фундаментальну та найвищу цінність існу-
вання людства на усіх етапах його розвитку.

У системі світоглядних цінностей кожного індивіда здоров’я
є одним із найважливіших орієнтирів особистого життя людини бо
виступає умовою реалізації її творчого потенціалу. Воно є формою
aктуaлiзaцiї тiлесних потенцiй, що зaбезпечує мaксимум можливос-
тей для сaмореалізації людини. При цьому особистiснa настанова нa
здоров’я полягaє у позиції невiдчуженої вiдповiдaльностi зa влaсне
буття. Здоров’я є не тiльки нaйвaжливiшою термiнaльною цiннiстю
людини, а і мaє iнструментaльний хaрaктер та чaсто виступaє як єди-
ний зaсiб досягнення постaвлених цiлей і зaдоволення рiзномaнiтних
потреб. Здоров’я індивідууму розкривається у значущості міри мож-
ливого здійснення людиною цілеспрямованих і усвідомлених дій без
погіршення свого фізичного і духовного стану, без втрат в адаптації до
життєвого середовища. Здоров’я соціуму є значимим для суспільства
ступенем реалізації життєвих можливостей його членів. Як соціальна
цінність, воно відображає значення соціальних зав’язків, місця і ролі
людини у вирішенні суспільних завдань, міру можливості реалізації
нею власних та суспільних інтересів, що забезпечує їй достатній
рівень соціальної адаптованості. Цінність здоров’я є не тільки абсо-
лютною, а і відносною, бо завжди залежить і від внутрішнього світог-
ляду і від зовнішніх соціальних умов та співвідноситься із безпосеред-
ньо практичною стороною існування, що включає у себе духовний та
соціальний виміри та, найбільш очевидно, проявляється у процесі
переосмислення та переоцінки цінностей, а це, у свою чергу, призво-
дить до формування нового світогляду з абсолютно новим ціннісним
ядром. Здоров’я є складним та багатовимірним феноменом, який
включає в себе модуси реальності безпосереднього тілесного існуван-
ня та духовного буття. Людина за своєю сутністю являє собою най-
тоншим чином збалансовану цілісну психофізіологічну систему, що
включає у себе як біологічні так і психологічні аспекти існування
многогранного механізму, а здоров’я тут виступає як стійкість гармо-
нії духу та тіла, психічного та фізичного, внутрішнього та зовнішньо-
го, індивіда та середовища, особистості та суспільства.
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Здоров’я є мірилом життєвих проявів людини не лише на біоло-
гічному рівні, а й на рівні загального світовідчуття. Стан та динаміка
здоров’я особи залежать не тільки від умов її життя, не тільки від
якості фінансування медичної сфери та досконалості її правового
регулювання, а, в неабиякій мірі, і від характеру поведінки самої
особи у всіх сферах її діяльності, вітальності чи патогенності, характе-
ром самозбережувальної спрямованості, здатністю перейти від опори
на регулювання середовища в рамках соціальної системи до опори на
себе і механізми саморегуляції. Останнє визначається суб’єктивною
самооцінкою фізичного стану та місцем здоров’я в ієрархії цінностей
особистості. Поведінка самозбереження не обмежується лише своє-
часним зверненням за кваліфікованою медичною допомогою, насам-
перед, вона передбачає певний спосіб організації стилю життя та
визначену спрямованість життєдіяльності. Власне, від самої людини
залежить свобода вибору життєвої стратегії, визначення свого місця
в ній і диференціація рівня відповідальності. Активність суб’єкта має
бути спрямована на подолання суперечностей між усвідомленням
цінності здоров’я і реальною поведінкою з урахуванням норм медич-
ного права, і виступати одним із центральних регулюючих механізмів
розвитку ціннісного ставлення до здоров’я.

Таким чином проблема сутності здоров’я та усвідомлення його
важливості та унікальності є однією із суттєвих та необхідних умов
діяльності сучасної людини, що є фундаментальною основою її
соціальної активності та усіх аспектів існування, оскільки, тільки
здоров’я може обумовити гармонічний розвиток особистості та
можливість різноманітних її досягнень. 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВА ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ПРАЦЮ
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Анотація. У статті розкриваються питання щодо права осіб з інвалід-
ністю працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також
займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю. Дослі джу -
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ються питання гарантування інвалідам забезпечення права на працевлашту-
вання та оплачувану роботу. Визначено основні вимоги для роботодавців по
створенню робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Annotation. The article addresses the issue of the right of persons with disabi-
lities to work in enterprises, institutions, organizations, as well as to engage in busi-
ness and other employment. The issues of guaranteeing the right to employment and
paid work for persons with disabilities are being explored. The basic requirements
for employers to create jobs for employment of persons with disabilities are defined.

Право на працю — одне з основних прав людини, визнаних між-
народними актами і чинним українським законодавством. Воно
поширюється й на осіб, які мають інвалідність. Люди з інвалідністю
мають таке саме право на працю як і люди, що не мають інвалідності.

Будь-яка людина, що має будь-яку групу інвалідності, має пра -
во на працю. Всі громадяни України мають рівні конституційні пра -
ва і свободи і є рівними перед законом. Кожна людина має право на
працю, що передбачає можливість заробляти собі на життя працею,
яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. 

Інвалідам забезпечується працювати на підприємствах, в уста-
новах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою
трудовою діяльністю, не забороненою законом. Інвалідам гаранту-
ється забезпечення права на працевлаштування та оплачувану
роботу, зокрема з умовою виконання роботи вдома. Інваліди, які не
досягли пенсійного віку, мають право бути зареєстрованими у дер-
жавній службі зайнятості як безробітні [2].

Для роботодавців, в свою чергу, встановлено вимоги по ство-
ренню робочих місць для працевлаштування таких осіб у розмірі,
не меншому за встановлений норматив. На сьогоднішній день ці
законодавчі вимоги є актуальними для всіх без винятку роботодав-
ців, в штаті яких протягом звітного періоду працювало вісім і біль-
ше осіб, оскільки їх невиконання тягне за собою застосування
штрафних санкцій в чималих розмірах.

Міжнародна спільнота, членом якої є й Україна, ухвалила низ -
ку актів, що мають на меті допомогти людям з інвалідністю реалізу-
вати свої можливості та здібності, залишатися в суспільстві та мати
належний рівень життя. Зокрема, ці документи проголошують рівні
можливості у здобутті освіти, відновленні працездатності, профе-
сійній підготовці, працевлаштуванні, зайнятості. До таких міжна-
родних документів можна віднести наступні [3]:

– Декларація ООН про права інвалідів (ухвалена 1975 р.);
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– Конвенція ООН про права інвалідів (ухвалена 2006 р.);
– Конвенція МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці та

занять (ухвалена 1958 р.);
– Конвенція МОП № 142 про професійну орієнтацію та про -

фе сійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів (ухвалена
1975 р.);

– Конвенція МОП № 159 про професійну реабілітацію та зай-
нятість інвалідів (ухвалена 1983 р.);

– Рекомендація МОП № 99 щодо перекваліфікації інвалідів
(ухвалена 1955 р.);

– Рекомендація МОП № 111 щодо дискримінації в галузі праці
та занять (ухвалена 1958 р.);

– Рекомендація МОП № 168 щодо професійної реабілітації та
працевлаштування інвалідів (ухвалена 1983 р.);

– Рекомендація МОП № 195 про розвиток людських ресурсів:
освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання (ухвалена 2004 р.). 
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Анотація. У праці здійснено дослідження нормативно-правового та
організаційно-правового забезпечення інклюзивної освіти. Установлено,
що чинне законодавство гарантує право на освіту дітей з особливими
освітніми потребами на основі рівності можливостей, забезпечуючи спе-
ціальну освіту на всіх рівнях навчання протягом усього життя.
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Annotation. The paper studies the regulatory providing and organizational
and legal support of inclusive education. It was found out that the current legis-
lation guarantees the right to education for children with special educational
needs on the basis of equality of opportunity, providing special education at all
levels of lifelong learning.

Однією з провідних ідей інтегративної освіти є інклюзивна осві-
та, під якою розуміємо процес забезпечення рівних прав на одержан-
ня освiтнiх послуг дітьми з різним рівнем психофізичного розвитку
(організаційне, матеріально-технічне, програмно-методичне й кад-
рове забезпечення навчально-виховного процесу). Варто зазначити,
що ідею інклюзивної освіти вперше підтримала Всесвітня декларація
прав людини в 1948 р. і відображена вона у всіх міжнародних доку-
ментах у сфері освіти. Найбільш важливим основоположним міжна-
родним документом із питань інклюзивної освіти є Саламанкська
декларація «Про принципи, політику та практичну діяльність у сфері
освіти осіб з особливими потребами» та програма «Рамки дій щодо
освіти осіб з особливими потребами», які прийняті влітку 1994 р.
Саламанкською конференцією «Освіта для осіб з особливими потре-
бами: доступність та якість», що проводилась Організацією Об’єд -
наних Націй із питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО). Варто
зазначити, що понад 300 учасників (представники 92 урядів і 25 між-
народних організацій) Саламанкської конференції заявили про необ-
хідність реформування вітчизняної спеціальної освіти всім країнам.
У Саламанкській декларації міститься заклик до урядів усіх країн
затвердити на законодавчому рівні того, щоб приймати до загально-
освітніх закладів усіх дітей, якщо немає виняткових випадків, що уне-
можливлюють це. Зокрема, у статті 2 проголошено, що «звичайні
освітні заклади із «включеною» (інклюзивною орієнтацією) є най-
більш ефективним засобом боротьби з дискримінаційними погляда-
ми, створюючи сприятливу атмосферу побудови інклюзивного сус-
пільства» [1,с.9]. Це своєрідна точка відліку для всіх тих, хто лобіює
інклюзивну освіту, оскільки в цьому документі містяться принципи
просування законодавчих ініціатив у цій сфері. Уперше на міжнарод-
ному рівні Саламанкською декларацією проголошено основні при-
нципи інклюзивної освіти: 1) право кожної дитини на якісну освіту,
у тому числі й з обмеженими можливостями; 2) наявність у кожного
вихованця унікальних особливостей, інтересів, здібностей і навчаль-
них потреб; 3) необхідність розробки освітніх систем з урахуванням
розмаїття цих особливостей та потреб. Декларація про права інвалідів
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спрямована на захист прав та інтересів осіб, які не можуть самостійно
забезпечити повністю або частково потреби нормального особистого
і/або соціального життя внаслідок вроджених чи набутих вад або своїх
фізичних чи розумових здібностей [2]. Для реалізації цього права без
дискримінації й на підставі рівності можливостей забезпечується на
всіх рівнях і навчання протягом усього життя, інклюзивна освіту, яка
прагне при цьому до повного розвитку людського потенціалу, а також
почуття достоїнства й самоповаги та до посилення поваги до прав,
основоположних свобод і людської багатоманітності; до розвитку
особистості, талантів та творчості інвалідів, а також їхніх розумових
і фізичних здібностей у найповнішому обсязі; до надання особам із
психофізичними порушеннями можливості брати участь у житті віль-
ного суспільства. Принцип поваги й захисту прав осіб із вадами розу-
мового розвитку проголошено й у Декларації про права розумово від-
сталих осіб (1971) — міжнародному документі, у якому стверджується
(п. 1), що розумово відстала особа має максимальною реалізувати такі
самі права, що й інші люди: право на належне медичне обслуговуван-
ня та лікування, право на освіту, навчання, відновлення працездат-
ності, право розвивати свої здібності й можливості (п. 2); право на
матеріальне забезпечення та належний життєвий рівень (п. 3); право
на захист від експлуатації, зловживань і принизливого ставлення (п.
6). Україна, яка обрала стратегічний курс на побудову соціальної пра-
вової держави, інтегрованої у світовий економічний простір, на забез-
печення гідного життя людини використовує міжнародні соціальні
стандарти, головним принципом яких є її право на інтеграцію в сус-
пільство. Зокрема, відповідно до Конституції України та законодав-
ства в галузі освіти, реабілітації, соціального захисту держава має
забезпечити доступність якісної освіти відповідного рівня вихован-
ців, які потребують корекції психофізичного розвитку, з урахуванням
здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожного [3, с. 6].
Пріо ритетними завданнями державної політики в галузі реалізації
права на освіту дітей, які потребують корекції психофізичного роз-
витку, є створення для них відповідних умов отримання освіти з ура-
хуванням їхніх психофізичних особливостей. 

Отже, і в Україні, і за кордоном накопичено достатньо серйозну
нормативно-правову базу щодо впровадження інклюзивної освіти.
Зокрема, чинне законодавство є своєрідним «двигуном» просування
інклюзії, що гарантує право на освіту дітей з особливими освітніми
потребами на основі рівності можливостей, забезпечуючи спеціаль-
ну освіту на всіх рівнях навчання протягом усього життя. 
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Анотація. У тезах розкрито різнопланові засоби для якісного забезпе-
чення навчально-виховного процесу для інвалідів, залежно від нозології.
Підкреслено обов’язковість мультимедійного, комп’ютерного обладнання
та інших технічних засобів прийому-передачі навчальної інформації
в доступних формах. 

Annotation. Theses reveal various means for qualitative provision of educa-
tional process for the disabled, depending on the nosology. The obligation of mul-
timedia, computer equipment and other technical means of receiving and trans-
mitting educational information in accessible forms is emphasized.

Вагомим чинником вибору необхідного матеріально-технічно-
го забезпечення в навчальному закладі для здобувачів вищої освіти
з інвалідністю є співвідношення максимальної варіативності і інва-
ріантності всіх його складових.

Залежно від нозології, передбачаються різнопланові засоби для
якісного забезпечення навчально-виховного процесу.

Для студентів з порушеннями слуху потрібна звуко підсилююча
апаратура, мультимедійні засоби та інші технічні засоби прийому-
передачі навчальної інформації в доступних формах. Для цієї категорії
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студентів використання сурдотехнічних засобів є засобом оптимізації
навчального процесу, засобом компенсації втраченої або порушеної
слухової функції. Ефективним засобом для поліпшення розбірливості
мови в умовах професійного навчання є технології бездротової пере-
дачі звуку (FM-системи). Навчальна аудиторія, в якій навчаються сту-
денти з порушенням слуху, повинна бути обладнана комп’ютерною
технікою, аудіотехнікою (акустичний підсилювач і колонки), відеотех-
нікою (мультимедійний проектор, телевізор), електронною дошкою,
документ-камерою, мультимедійною системою. Особливу роль
в навчанні слабочуючих відіграють відеоматеріали.

Для студентів з порушеннями зору обов’язковою є наявність
брайлівської комп’ютерної техніки, електронних луп, відео збіль-
шувачів, програм невізуального доступу до інформації, програм-
синтезаторів мови та інших технічних засобів прийому-передачі
навчальної інформації в доступних формах. Бажана наявність спе-
ціального принтера, який будь-які тексти та символи друкує брай-
лівським шрифтом. Завдяки йому студенти можуть читати та опа-
новувати навчальні предмети.

Комп’ютерні тифлотехнології базуються на комплексі апарат-
них і програмних засобів, які забезпечують перетворення комп’ю -
терної інформації в доступні форми для незрячих і слабозорих (зву-
кове відтворення, рельєфно-крапковий або укрупнений текст), та
дозволяють їм самостійно працювати на звичайному персонально-
му комп’ютері з програмами загального призначення.

Тифлотехнічні засоби, що використовуються в навчальному про-
цесі для таких студентів, умовно діляться на дві групи: засоби для
посилення залишкового зору і засоби перетворення візуальної інфор-
мації в аудіо і тактильні сигнали. Для студентів з вадами зору в лекцій-
них та навчальних аудиторіях необхідно передбачити можливість
перегляду віддалених об’єктів (наприклад, тексту на дошці або слайд
на екрані) за допомогою відео збільшувачів для віддаленого перегляду.

Для студентів з порушеннями опорно-рухового апарату (ОРА)
також є необхідною наявність комп’ютерної техніки, адаптованої
для інвалідів зі спеціальним програмним забезпеченням, альтерна-
тивних пристроїв введення інформації та інших технічних засобів
прийому-передачі навчальної інформації в доступних формах.
Рекомендується використовувати спеціальні можливості операцій-
ної системи Windows, таких як екранна клавіатура, за допомогою
якої можна вводити текст, налаштування дій Windows при введенні
за допомогою клавіатури або миші. 
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Для студентів з ОРА з соматичними захворюваннями, у яких не
уражені опорно-рухові функції і органи чуття, найчастіше досить
підвищити ступінь обліку ергономічних вимог до навчальних мате-
ріалів, щоб студент з ОРА сам міг вибрати розмір і тип шрифту при
перегляді отриманого матеріалу на екрані, прибрати або перемісти-
ти малюнки, змінити кольори, які використовуються при офор-
мленні тексту, підібрати ступінь яскравості і контрасту тощо.

ЕЙБІЗМ, ДИСКРИМІНАЦІЯ ЧИ ПРАВОМІРНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Орловська Ірина Григорівна,
к.ю.н., доцент кафедри конституційного права 

та теоретико-правових дисциплін
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. Трудова діяльність як одна із важливих сфер діяльності.
Досліджується питання захисту роботодавця щодо наклепів на дискримі -
націю чи ейблізм. Розглядається пряма та непряма дискримінація.
Аналізується правомірна відмова у прийнятті на роботу.

Annotation. Labor activity is one of the important areas of activity. The
issue of protection of the employer against defamation or discrimination is inves-
tigated. Direct and indirect discrimination is being considered. The lawful refu-
sal of employment is analyzed.

Працевлаштування після закінчення закладу освіти може вия-
витися складним завданням для будь-якої людини у сучасному
світі. Однак молодь із інвалідністю має значно менше варіантів зай-
нятості. Загально відомо, що робоче місце є однією із важливих
сфер життєдіяльності людини, проте саме тут найчастіше виникає
дискримінація та ейблізм.

Поява останнього поняття зумовлена інтеграційними процеса-
ми і, як наслідок, прагненням до уніфікації термінів, подолання мов-
них перешкод у різних сферах соціально-економічної діяльності.

Ейблізм — це системна дискримінація людей з хронічними
захворюваннями та інвалідністю, хоча національним законодав-
ством тлумачення терміну не здійснено.

Дискримінація є складними явищами, в якому об’єднуються
і дискримінаційні відмінності за певним критерієм, і інші нерівні
можливості на ринку праці.

196

Секція VI Правові та організаційні засади формування  



197

В першу чергу, звернемося до положень Основного Закону Ук -
раїни. Легітимні дефініційні категорії, нажаль, не передбачені у стат -
тях 21, 24 Конституції України, проте в них закріплюється принципи
рівності прав і можливостей в сфері праці та заборони дискриміна-
ції, зазначаються основні ознаки дискримінації.

Аналізуючи ст.ст. 2–1, 22 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП), варто зауважити, що в них законодавцем передба-
чена заборона будь-якої дискримінації у сфері праці, прямого або
непрямого обмеження прав працівників залежно від раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендер-
ної ідентичності, сексуальної орієнтації й ін., заборона необґрунто-
ваної відмови у прийнятті на роботу.

У ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дис-
кримінації в Україні» від 06.09.2012р., дискримінація визначена, як
ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольо-
ру шкіри … або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійс-
ними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації
або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встанов-
леній Законом України «Про засади запобігання та протидії дис-
кримінації в Україні», крім випадків, коли таке обмеження має пра-
вомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої
є належними та необхідними.

З огляду на це, роботодавець фактично має можливість дис-
кримінувати людину на підставі її інвалідності чи стану здоров’я
у таких випадках:

1) якщо претендент на посаду не може виконувати покладені
на нього обов’язки;

2) якщо роботодавець не в змозі забезпечити спеціальні умови
праці для такого співробітника;

3) якщо ж спеціальні умови праці створені, але виконувати
покладені обов’язки не може.

Розглянемо такі явища як пряма та непряма дискримінація.
Пряма дискримінація має місце, якщо законодавство чи засто-

сування правил, практики чи політика підприємства відкрито, без-
посередньо виключає чи віддає перевагу окремим особам лише за
тією причиною, що вони належать до певної групи (за віком, стат-
тю, расою та ін.). Як приклад такої дискримінації можна назвати
публікацію оголошень про вакансії, в яких вказуються вимоги до
віку чи статті; встановлення як умови прийому на роботу для жінок
вимоги відпрацювати протягом декількох років до вагітності.
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Непряма дискримінація пов’язана з правилами, які насправді
мають негативні наслідки для невідповідно великої кількості пред-
ставників певної групи, незалежно від того, відповідають вони
вимогам даної роботи чи ні.

Отже, ейблізм та дискримінація є негативним і протизаконним
соціальним явищем як у нас в Україні, так і за кордоном. Для усу-
нення негативних наслідків необхідно перш ніж прийняти працівни-
ка на роботу, провести ряд співбесід з багатьма кандидатами, і з числа
яких обирає найкращого. На решту кандидатів чекає відмова.

Безумовно, вибір роботодавця є вільним, однак статтею 22 КЗпП
установлена заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на ро -
боту. Оскільки відмовляти часом доводиться, тож необхідно це
робити правильно, щоб не виникли підстави для застосування фі -
нансових санкцій або звернення працівника з позовом до суду.

УЧАСТЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 

Панчешук Олександр Олександрович,
студент 2 курсу, групи ПЗ-18-1м 

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Ізуїта Петро Олександрович,

к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. Відповідно до Конституції України особи з інвалідністю
повинні мати можливість вільно обирати та бути обраними. Що сто-
сується права вільно обирати, то його реалізація передбачає можливість
бути повноцінним учасником виборчого процесу. Проте у законах відсут-
ня обов’язкова вимога щодо доступності приміщень та матеріалів, а та -
кож критерії такої доступності у процесі перевірки та уточнення спис-
ків виборців; особи з інвалідністю практично позбавлені можливості бути
активним учасником цього етапу виборчого процесу. 

Annotation. In accordance with the Constitution of Ukraine, persons with
disabilities should be free to choose and be elected. With regard to the right to
freely choose, its implementation implies the possibility of being a full participant
in the election process. However, in the laws there is no mandatory requirement
regarding the availability of premises and materials, as well as the criteria for
such availability in the process of verification and clarification of voter lists;
Persons with disabilities are practically deprived of the opportunity to be active
participants in this stage of the election process.
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Відповідно до Конституції України особи з інвалідністю по винні
мати можливість вільно обирати та бути обраними. Що стосується
права вільно обирати, то його реалізація передбачає можливість бути
повноцінним учасником виборчого процесу. Проте у законах відсут-
ня обов’язкова вимога щодо доступності приміщень та матеріалів, а
також критерії такої доступності у процесі перевірки та уточнення
списків виборців; особи з інвалідністю практично позбавлені мож-
ливості бути активним учасником цього етапу виборчого процесу.

Зазвичай приміщення для голосування розташовуються у шко-
лах, навчальних закладах, які є тотально архітектурно недоступними
для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.

Законодавство України передбачає, що передвиборна агітація мо -
же здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не
суперечать Конституції України, законам України. Однією з форм
передвиборної агітації є проведення публічних заходів. Встановлюючи
вимоги до проведення публічних заходів передвиборної агітації зако-
нодавство визначає, що органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування зобов’язані надавати приміщення, «придатні для
проведення публічних заходів» передвиборної агітації. Оскільки
доступність (архітектурна) не є критерієм придатності для проведення
публічних заходів, то особи з інвалідністю не мають гарантованого
доступу до передвиборної агітації у формі таких публічних заходів.

Законодавство передбачає, що друкована продукція передви-
борної агітації, друк інформаційних плакатів та матеріалів передви-
борної агітації відбувається за рахунок коштів, що виділяються з дер-
жавного бюджету України на підготовку і проведення виборів,
а також за рахунок кандидатів, політичних партій та блоків — суб’єк-
тів виборчого процесу. Центральна (територіальна) виборча комісія
за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету України на
підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення інформа-
ційних плакатів кандидатів, політичних партій та блоків, зареєстро-
ваних відповідною виборчою комісією. Передбачається, що інфор-
маційні плакати повинні бути однаковими за формою, розміром,
поліграфічним виконанням, встановленими відповідною виборчою
комісією, та повинні бути розміщені у приміщенні виборчої дільни-
ці. Такий підхід до уніфікованого відображення кандидатів, партій та
блоків на передвиборній друкованій продукції, що виготовляється за
кошти державного бюджету, спрямований на гарантування як рівно-
го відображення кандидатів, партій, блоків так і однакового доне-
сення передвиборної агітації. При цьому немає жодних вимог щодо
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доведення за рахунок коштів державного бюджету друкованої перед-
виборної агітації до громадян із вадами зору.

Що стосується пристосованості самих виборчих бюлетенів, то
лише у рамках виборів народних депутатів України для забезпечен-
ня голосування виборців з вадами зору Центральна виборча комісія
виготовляє трафарети для бюлетенів рельєфно-крапковим шриф-
том (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на звичай-
ну виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі тра-
фарети можуть виготовлятися за поданням окружної виборчої
комісії. На жаль, це залишається тільки на папері.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Пасічник Ярослав Сергійович,
к.ю.н., доцент кафедри правових та інформаційних технологій 

Хмельницького інституту соціальних технологій 
Університет «Україна»

Анотація. Тези присвячені огляду сучасного стану та тенденцій пра-
вового регулювання інклюзивної освіти в деяких зарубіжних країнах. Під -
креслюється, що інклюзивна освіта на сьогодні є загальновизнаною пара-
дигмою освіти в більшості країнах світу. Розглядається досвід таких країн
як: Японія, Австралія, Німеччина, Індія, Великобританія. Зазначені краї-
ни характеризуються високим рівнем імплементації міжнародних ініціа-
тив з питань інклюзії у національне законодавство про освіту. Зроблено
висновок про актуальність прийняття і вдосконалення національних дер-
жавних програм з питань інклюзивної освіти.

Ключові слова: інклюзивна освіта; тенденції правового регулювання,
законодавство про освіту, імплементація, національна державна програма.
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Annotation. The theses are devoted to the review of the current state and trends
of legal regulation of inclusive education in some foreign countries. It is emphasized
that inclusive education today is a universally recognized paradigm of education in
most countries of the world. The experience of such countries as Japan, Australia,
Germany, India, Great Britain is considered. These countries are characterized by
a high level of implementation of international initiatives on inclusion in natio-
nal legislation on education. The conclusion is made about the relevance of the
adoption and improvement of national state programs on inclusive education.

Key words: inclusive education; trends in legal regulation, legislation on
education, implementation, national state program.

Протягом 25-ти років інклюзивна освіта є загальновизнаною
парадигмою освіти в більшості країнах світу. Вважається, що офі-
ційною точкою відліку початку руху, спрямованого на поширення
ідей інклюзивної освіти в світі, є прийняття більшістю країн Са -
ламанкської декларації 1994 року, яка заклала ціннісні теоретичні
орієнтири для створення, перш за все, справедливої   системи освіти
як фундаменту нового інклюзивного суспільства. Втім, зарубіжні
дослідники відзначають, що жодне питання за всю історію педаго-
гіки спеціальної та загальної освіти не викликало стільки дискусій
протягом значного періоду часу як інклюзія [1].

У цьому контексті необхідно звернути увагу на досвід зарубіж-
них країн, в яких імплементація міжнародних ініціатив в законодав-
стві про освіту знаходить відображення в конкретних діях, що вжи-
ваються державою для зниження ризику ексклюзії в суспільстві. 

Наприклад, в Японії інклюзивна освіта розвивається в рамках
збалансованої моделі взаємодії системи загальної та спеціальної осві-
ти у повній відповідності з прийнятою Конституцією і законом «Про
освіту». Загальноосвітні класи, спеціальні класи і спеціальні школи
є компонентами однієї освітньої системи — «Системи для забезпечен-
ня особливих освітніх потреб дітей», яка розглядається в якості пропе-
девтичного етапу на шляху японського суспільства до інклюзії [2].

Фундаментальним документом, що регламентує інклюзивну
ос віт ню політику в Австралії («Inclusive Education Policy statement»),
є Мель бурнська декларація «Про освіту молоді», що закликає мі -
ністерства і відомства до співпраці і активної взаємодії в даному
процесі [3].

Урядом Німеччини на сьогодні ініційовано масштабний про-
ект («Національний план дій»), орієнтований на проведення інк-
люзії в суспільство за допомогою вдосконалення всієї освітньої
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системи. Стратегічними завданнями проекту є забезпечення до -
ступності, прийняття та адаптації інклюзивної освіти [4]. 

Прийнята в 2006 році в Індії «Національна політика для людей
з інвалідністю» (The National Policy for Persons with Disability) спря-
мовує свої зусилля на розвиток системи соціальної підтримки дітей
з обмеженими можливостями і звертає особливу увагу на освіті
дітей даної групи в загальноосвітній школі з метою забезпечення їх
гарантіями на гідне життя в суспільстві [5].

Високо оцінюючи досвід Великобританії в питаннях інтерпрета-
ції особливих освітніх потреб дітей, англійський педагог P. West wood,
що займається дослідженням теоретичних проблем інклюзивної
освіти в різних країнах світу, а також має практичний досвід в даній
області, підкреслює непохитне дотримання педагогів Велико бри та -
нії прийнятих законодавчих документів, відповідно до яких «кожен
педагог повинен бути готовий до спільного навчання дітей з обме-
женими можливостями здоров’я, а кожна школи повинна бути го -
това стати інклюзивної, здатної відповідати широкому колу освіт-
ніх потреб дітей» [6].

Таким чином, аналіз правового регулювання інклюзивної освіти
в розглянутих країнах світу дає можливість зробити висновок про
актуальність посилення міжнародного співробітництва між країнами
з питань інклюзії, імплементації міжнародних ініціатив у відповідну
національну законодавчу базу, а також прийняття і вдосконалення
національних державних програм з питань інклюзивної освіти.
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Пономаренко Вікторія Володимирівна,
к. псих. наук, доцент кафедри правознавства 
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Анотація. Аналізуються питання психолого-педагогічного супроводу
студентів з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закла-
дах, шляхи їх вирішення.

Annotation. The questions of psychological and pedagogical support of stu-
dents with special educational needs in higher educational institutions, ways of
their solution are analyzed.

Формування кожної особистості починається з дитинства і, за -
хис тивши основні права кожного громадянина України, закріплені
Конс титуцією України (право на життя, освіту, рівність дітей, віль-
ний розвиток своєї особистості, повагу гідності, працю і вибір про-
фесії то що), ми маємо замислитися, а як саме це реалізувати, щоб
охопити усі верстви населення, задовольнити потреби кожного,
враховуючи все різ номаніття проявів людських доль, щоб виховати,
врешті-решт, свідомих і соціально активних, професійних і патріо-
тичних громадян країни.

Саме тому, сьогодення вимагає від освіти та викладачів вищих на -
вчальних закладів нового ставлення до дітей з особливими освітніми
потребами, вирішення питань їх соціалізації та інтеграції. Середовище
є важливим чинником реабілітації студентів, які мають обмежені мож-
ливості фізичного здоров’я і зумовлені ними особливі потреби.

Важливою проблемою для студентів-першокурсників із особ-
ливими освітніми потребами є їх інтеграція у колектив студентів та
пристосування навколишнього середовища до їх потреб. Інтеграція
інвалідів у соціальне середовище, підвищення їх конкурентної
спроможності на ринку праці передбачає організацію роботи
з їхньої соціально-психологічної реабілітації та психологічної під-
тримки у вищих навчальних закладах.

Як, показує практика, інклюзія студента з інвалідністю в інтегро-
ване освітнє середовище вимагає досить тривалого періоду адаптації.
Перш за все, таким студентам потрібно: інтегруватися у на вчальний
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процес з його режимом, формами навчання, системою контролю
знань; ознайомитися зі структурою навчального закладу, його тра-
диціями; сприйти соціалізації студента у колективі студентської
групи; пристосувати до ритму студентського життя і навчання свого
організму, сприяти розкриттю здібності і таланти.

Через швидкість освітнього процесу у вищому навчальному за -
кладі, студенти виконують більшу кількість завдань високої склад-
ності, а тому діти з особливими потребами звичайно потребують
більшої уваги і підтримки з боку викладачів. Це зумовлено і тим, що
більшість студентів із особливими освітніми потребами не вважають
за потрібне повідомляти когось про свою хворобу. Деякі студенти
занадто гостро сприймають інвалідність і не хочуть, щоб через їхню
ваду на них навішували ярлики, і вважають, що з своїми проблема-
ми впораються самостійно, або можливо, покладаються на методи,
що їм допомагали до цього часу. 

Тому важливо не покладати вирішення цих питань лише на ви -
кладача вищого навчального закладу, а залучати до освітнього процесу
психолога, який сприяв би інтеграції студентів із особливими освітні-
ми потребами не тільки до навчального процесу, а й до налагодження
спілкування таких студентів з іншими студентами, викладачами. 

Такий психологічний супровід студентів із особливими освітні-
ми потребами полягає у підвищенні психологічної культури всіх
учасників навчально-виховного процесу студентів, викладачів,
працівників, проведення соціально-психологічної діагностики,
моніторингу особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку
студентів, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення її
основних тенденцій, здійснення проектування і соціально-психо-
логічної корекції розвитку студентів у навчально-виховному про-
цесі, а також проведення соціально-психологічної і педагогічної
реабілітації студентів із особливими потребами. Окрему увагу необ-
хідно приділяти здійсненню консультативно-методичній допомозі
всім учасникам навчально-виховного процесу.

Залучення психолога покликана саме специфікою роботи зі
студентами з особливими освітніми потребами в умовах вищого
навчального закладу, і охоплює велике коло проблем: низька само-
оцінка, невпевненість в собі; тривожність, наявність страхів; труд-
нощі процесу комунікації; нестабільність психоемоційного стану;
розбалансування саморегуляції; дезадаптація; почуття залежності
від навколишніх; почуття безнадійності, приречетності та ін. Саме
тому, практичний психолог, який залучається до освітнього проце-
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су проводить під час супроводу таких студентів ряд необхідних пси-
хосоціальних та педагогічних заходів. 

Забезпечення психологічного супроводу студентів з особливими
освітніми потребами є невід’ємною частиною розвитку сучасної
вищої освіти. Допомога в адаптації студентів з інвалідністю до умов
навчання та надання їм підтримки можуть відбуватися лише шляхом
організації супроводу їх навчання та дотримання основних принципів
гуманістичної педагогіки та психології. Успішній інтеграції студентів
з особливими освітніми потребами в колектив ви щого навчального
закладу сприятимуть впровадження інтегрованого на вчання, взаємо-
дія основних складових процесу інтегрування; активна участь самих
студентів у процесі інтегрування; організація взаємодії суб’єктів педа-
гогічного процесу в умовах сприятливого мікроклімату, що забезпе чує
взаєморозуміння, довіру, визнання і пошану кожної особистості.
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Анотація. Визначено актуальність організації корекційно-розвивальної
роботи дітей як частини інклюзивної освіти. Узагальнено визначення тер -
міну «інклюзивна освіта» відповідно до основних міжнародних нормативно-
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правових документів. Охарактеризовано основні принципи інклюзивної
школи. Розкрито переваги інклюзивної освіти для всіх учасників, дотич-
них до процесу навчання. Доведено важливість координації зусиль різних
суб’єктів громади в питанні розбудови інклюзивної освіти.

Annotation. The relevance of organization of correctional and developmen-
tal work of children as part of inclusive education is determined. The definition
of the term «inclusive education» in accordance with the main international legal
instruments is generalized. The basic principles of an inclusive school are descri-
bed. The benefits of inclusive education for all participants involved in the lear-
ning process are revealed. The importance of coordinating the efforts of different
actors in the development of inclusive education accordance with the main inter-
national legal instruments demonstrated.

Впровадження інклюзивної освіти є складною та багатоаспек-
тною проблемою, що містить цілу низку нерозв’язаних питань. Тож
актуальним стає питання організації та проведення корекційно-
розвивальної роботи з даною категорією дітей, спрямованої на гар-
монізацію їх внутрішнього світу, покращення соціально-психоло-
гічної адаптації, підвищення рівня загального розвитку. Тільки
постійна стимуляція та створення умов для пізнавальної діяльності
дітей з порушеннями розумового розвитку сприяє зменшенню різ-
ниці між відхиленнями та нормою, забезпечує в подальшому
успішну інтеграцію таких дітей у суспільство [1, с. 37]. 

Враховуючи особливості психофізіологічного розвитку дітей
з особ ливими освітніми потребами особливу увагу слід приділити
підготовці підростаючого покоління до самостійного життя та діяль-
ності в соціальному оточенні у відповідності до суспільних норм.
Важливо проводити корекційну роботу з учнями з метою розвитку
компенсаторних механізмів, відновлення порушених психічних
функцій, стимулювання подальшого психічного розвитку та допо-
могти вихованцям стати повноцінними членами сім`ї та суспільства.

Аналіз основних нормативно-правових міжнародних докумен-
тів, що регулюють питання рівних прав людей з інвалідністю, прав
дитини, навчання осіб з особливими потребами визначають зміс-
товність терміну «інклюзивне навчання». Інклюзивна освіта — це
система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення ос -
новного права дітей на освіту та права навчатися за місцем прожи-
вання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні
освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани,
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методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, парт -
нерство з громадою до індивідуальних освітніх потреб і різних стилів
навчання дітей з особливими освітніми потребами; при цьому по -
винні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних
освітніх потреб таких дітей [2, с. 120]. Інклюзивне навчання перед-
бачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потре-
бам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її
психофізичного розвитку. Тобто це гнучка, індивідуалізована система
навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умо вах
масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Основні
принципи інклюзивної школи: всі діти мають навчатися разом у всіх
випадках, коли це виявляється можливим, незважаючи на певні труд -
нощі чи відмінності, що існують між ними; школи мають визнава-
ти і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгод-
ження різних видів і темпів навчання тощо.

Переваги інклюзивної освіти освітніх закладах є корисним як
для дітей з особливими освітніми потребами, так і для звичайних
ді тей, членів родин та суспільства в цілому. Учням з особливими
освітніми потребами інклюзивна освіта дає змогу покращувати на -
вчальні результати; забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольо-
ві моделі в особі однолітків, допомагає формувати комунікативні,
соціальні й академічні навички. Для учнів з типовим розвитком це
створює відповідне середовище для виховання поваги до відміннос-
тей і розмаїття, розширює можливості для налагодження нових
дружніх стосунків, забезпечує можливість навчатися на основі шир-
шого набору форм і методів роботи. Педагогічному персоналу серед
інших переваг інклюзивна освіта допомагає застосовувати коман-
дний підхід до вирішення проблем і шляхи подолання труднощів,
допомагає усвідомити важливість розроблення програм навчання
для дітей із різноманітними потребами, дає змогу збагатити власну
палітру методів і прийомів викладання та навчальних стратегій. Ад -
мі ністрації навчального закладу інклюзивна освіта надає можливос-
ті виробити спільні переконання й цінності щодо інклюзії дітей
з особливими освітніми потребами, надає стимули, що надихають до
здійснення перетворень, посилює здатність змінювати ситуацію на
краще, допомагає зміцнити відчуття громади. Батькам надає можли-
вості для співпраці й активнішого залучення до життя шкільної гро-
мади, надає стимули й заохочує до спілкування з іншими батьками для
отримання підтримки й інформації, допомагає сформулювати чіт ку
мету й створити реальне майбутнє для своєї дитини. Для громади
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(суспільства) інклюзивна освіта демонструє соціальну цінність рів-
ності, сприяє утвердженню громадянських прав усіх людей.

Дослідження питання розбудови інклюзивної освіти свідчить,
що насамперед реалізація інклюзивного навчання потребує узгодже-
них дій від органів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.
Це питання врегулювання направлення дітей, збереження соціаль-
них пільг, надання медичних послуг за місцем навчання.
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Анотація. В тезах доповіді викладено проблему формування інклю-
зивного освітнього середовища в системі вищої освіти України. Стан
порушеного питання проаналізовано на матеріалі нормативно-правових
актів; виокремлено напрями реалізації політики уряду стосовно безперер-
вності процесу включення осіб з особливими освітніми потребами в діяль-
ність вищої освіти. 

Annotation. The thesis of the report outlines the problem of forming an
inclusive educational environment in the higher education system of Ukraine.
The status of the raised issue is analyzed on the basis of legal acts; the directions
of implementation of the government policy regarding continuity of the process of
inclusion of persons with special educational needs in the activities of higher edu-
cation are highlighted. 

Створення інклюзивного освітнього середовища в системі осві -
ти, зокрема в системі вищої освіти України, є ключовим чинником,
що впливає на інтенсивне реформування традиційної вищої шко -
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ли, уможливлюючи доступ до якісної освіти особам з особливими
освітніми потребами. Збільшення фактичної чисельності дітей,
у яких констатовано інвалідність, та інтенсивність інтеграції таких
дітей в загальноосвітній простір вимагають формування інклюзивно-
го освітнього середовища в системі вищої освіти України. Це дасть
змогу забезпечити неперервність навчання, створити можливості для
самореалізації дітей та молоді з особливими освітніми потребами.

Ця тема вмотивована суперечностями між положеннями зако-
нодавчих актів щодо забезпечення рівного доступу до якісної вищої
освіти всім громадянам і неефективністю механізмів їх реалізації,
спрямованістю освітньої політики на гуманізацію суспільства та
неприйняття соціумом цінності людини з особливими потребами.

Важливою умовою включення молоді з особливими потребами
в освітній процес вищого навчального закладу є створення інклю-
зивного освітнього середовища. Інклюзивне освітнє середовище —
сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного
навчання, виховання, розвитку та соціалізації здобувачів освіти
з урахуванням їхніх потреб та можливостей [2].

Аналіз педагогічних, психологічних, філософських теоретич-
них джерел засвідчує неухильне зростання наукового інтересу до
створення освітнього середовища у вищих навчальних закладах, що
потенційно гармонізує розвиток фізичних і духовних сил, здібнос-
тей, обдарувань особистості, оптимізує реалізацію потенціалу
в умовах гуманізації суспільства, формування внутрішньої інтелек-
туально-моральної свободи людини, орієнтує на соціально значущі
духовні цінності.

Результатом планомірної роботи з упровадження інтегрованого
та інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
України вважають затвердження «Концепції розвитку інклюзивного
навчання» [3]. В цій Концепції сформульовано мету, завдання і прин -
ципи розвитку інклюзивної освіти, шляхи її впровадження у загально -
освітніх навчальних закладах, аргументовано правову основу, подано
фінансово-економічне обґрунтування, описано очікувані результати
від її реалізації та закликано громадськість до обговорення.

Також, для врегулювання законодавчого забезпечення внесено
зміни до Закону України «Про загальну середню освіту» в частині,
що стосується впровадження інклюзивного навчання в загальноос-
вітніх навчальних закладах, Законом України «Про внесення змін
до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної
освіти щодо організації навчально-виховного процес».
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Загалом, перші кроки в царині створення інклюзивного уні-
верситетського середовища й розроблення «Концепції інклюзивної
освіти студентів з інвалідністю» було зроблено у Відкритому міжна-
родному університеті розвитку людини «Україна».

Освітнє середовище стане інклюзивним за умови наявності
низки ознак, таких як: — спланований та організований фізичний
простір, у якому б діти могли безпечно пересуватися під час групо-
вих й індивідуальних занять; — сприятливий соціальний та емоцій-
ний клімат; — умов для спільної роботи дітей, а також надання
один одному допомоги в досягненні позитивного результату [4]. 

На сьогоднішній день, особливого значення набуває також
кадрове забезпечення інклюзивної освіти. Пріоритетом є організа-
ція курсів підвищення кваліфікації викладачів і кураторів інклю-
зивних груп, уведення низки дисциплін, що оптимізують оволодін-
ня основами інклюзивної освіти. Викладач / педагог має визнати
необхідність використання різноманітних навчальних підходів
з огляду на стиль навчання, темперамент й особистості молоді,
адаптувати навчальні матеріали для реалізації особливих освітніх
потреб, застосовувати різні форми роботи.

Отже, інклюзивна вища освіта в Україні розглядається як систе-
ма освітніх послуг з поєднанням елементів спеціальної та інклюзив-
ної освіти. В Україні вона поки що перебуває на початковій стадії
розвитку, незважаючи на наявність достатньої нормативно-правової
бази для впровадження інклюзивного навчання.
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Анотація. У доповіді розглядається практичне значення професійно-
го обов’язку соціального працівника. Виявляються джерела професійного
обов’язку. Показано шляхи реалізації професійного обов’язку і його зв’язок
з самореалізацією особистості. Підкреслюється особливе значення розу-
міння соціального боргу при роботі з інвалідами.

Аnnotation. The report examines the practical importance of the social work
professional duty. The sources of professional responsibility are being identified.
Ways of realization of professional duty and its connection with self-realization
of personality are shown. The importance of understanding social debt in working
with people with disabilities is emphasized.

Професійний борг фахівця із соціальної роботи — це етично
обумовлена   система його професійних обов’язків, які мають не
тільки посадову природу, а й продиктовані моральним ставленням
суспільства до тих проблем, з якими доводиться працювати фахів-
ця із соціальної роботи. Професійний борг соціального працівника
реалізується, перш за все, через професійну практичну роботу,
тобто, через безпосередній коло обов’язків, які він виконує.

Для виконання професійного обов’язку фахівець із соціальної
роботи повинен володіти відповідними професійними компетенція-
ми, які засновані на професійних знаннях, уміннях і навичках. Для
соціального працівника професіоналізм — категорія етична. Вона вка-
зує на те, що виконання професійного обов’язку базується на певних
моральних і духовних засадах. Суспільство при оцінці ефективності
соціальної роботи з людьми з інвалідністю завжди оцінює її виходячи
не тільки з соціального і економічного значення, а й мо рально-
духовного, використовуючи моральні оцінки прямо або побічно. Так
як професійні компетентності соціального працівника не можуть бути
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засвоєні раз і назавжди, до сфери морального боргу соціального пра-
цівника ми відносимо і підвищення професійної компетентності.

Професія соціального працівника відноситься до кола тих про-
фесій, які вимагають з боку фахівця оцінки своїх дій постійно. Тому
при організації соціальної роботи з інвалідами дуже важливо, щоб
вимоги до професійного обов’язку відповідали вимогам з боку про-
фесійних обов’язків і могли бути реалізовані безпосередньо в систе-
мі професійної діяльності. Розбіжності вимог професійного
обов’язку та професійної діяльності, неможливість його реалізувати
внаслідок соціальної, економічної, правової, службової та інших
ситуацій призводить до професійних деформацій і соціально-рольо-
вих конфліктів. Професійний борг фахівця із соціальної роботи
перед особами з інвалідністю повинен виступати як природна необ-
хідність і в той же час внутрішня потреба самого фахівця.

Що ж становить джерело професійного обов’язку фахівця із
соціальної роботи перед людьми з інвалідністю? Вони укладені
в світської і релігійної моралі. Борг виникає з прийняття особистіс-
тю громадської (в системі світської етики) та (або) божественної
(в системі релігійної етики) волі, тобто, спочатку борг сприймається
як щось зовнішнє по відношенню до особистості. Внутрішню при-
роду він знаходить тоді, коли стає особистісним імперативом люди-
ни. Для цього необхідно засвоїти діючу систему моралі і коло своїх
професійних обов’язків, прийняти професійні обов’язки і суспіль-
ні вимоги до професії як частину власних особистісних інтересів.

Професійний борг соціального працівника по відношенню до
клієнтів з інвалідністю проявляється не тільки в тому, щоб домог-
тися поліпшення умов їх життя, але і в тому, щоб зробити їх актив-
ними учасниками суспільних відносин.

Професійний борг соціального працівника по відношенню до
інвалідів вимагає розуміння своєї роботи не просто як набору обо -
в’язків, але як важливої суспільної діяльності. Успіх соціальної роботи
багато в чому залежить від її престижу і сприйняття іншими. А в наш
час такі оцінки не завжди однозначні. Вони залежать від загальної
ситуації в державі, підсумком якої виступає невисока зарплата, від-
сутність привілеїв, відсутність знань про професії у оточуючих. Саме
тому частиною професійного обов’язку соціального працівника
є формування позитивного ставлення в суспільстві до його профе-
сійної діяльності. Від нього вимагається дотримання професійної
чистоти професії, пропаганда знань про неї, позначення професій-
ного престижу, статусу.
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Професійний борг соціального працівника накладає певні ви -
моги до вибудовування відносин з клієнтами з інвалідністю: поваги
до них як до особистостей, підтримка найбільш значущих якостей.
Також проявом боргу є створення у клієнта позитивного настрою,
підтримки гідності і поваги до клієнта з боку оточуючих.

Підсумком реалізації професійного обов’язку соціального пра-
цівника по відношенню до клієнтів з інвалідністю є висока якість
його роботи, формування професійного престижу, підвищення
його особистісної самооцінки і в цілому, висока оцінка соціально-
го працівника в суспільстві.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНКЛЮЗИВНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВА

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Тригубова Анжеліка Петрівна, 
студентка 3 курсу, групи ПЗ-17-1

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» 
Федоренко Тетяна Вікторівна,

к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративного, 
господарського права та правоохоронної діяльності 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» 

Анотація. Згідно з демократичними та гуманістичними світовими
стандартами, нині людство переходить до нової світоглядної парадиг-
ми — «єдине суспільство, яке включає людей з різноманітними проблема-
ми». Сучасною світовою тенденцією є прагнення до соціального інтегру-
вання осіб з особливостями психофізичного розвитку. Формується нова
культурна й освітня норма — повага до людей фізично та інтелектуаль-
но неповносправних. Сьогодні одним із пріоритетних напрямів політики
нашої держави є створення інклюзивного освітнього середовища для
людей з особливими потребами.

Annоtation. According to the democratic and humanistic world standards,
nowadays humanity is moving to a new worldview paradigm — «the only society
that includes people with diverse problems». The current global trend is the desire
for social integration of persons with features of psychophysical development. A new
cultural and educational norm is being formed — respect for people with physical
and intellectual disabilities. Today, one of the priority areas of our country’s policy
is the creation of an inclusive educational environment for people with disabilities. 
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В Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристи-
ки дітей з особливими освітніми проблемами. В основних законах
України про освіту зустрічаються застарілі терміни, що співвідносять-
ся з медичною моделлю, яка «розглядає порушення здоров’я як
характеристику особи, що може бути викликане хворобою, травмою
чи станом здоров’я» і, відповідно, потребує медичного чи іншого
втру чання з метою «корекції» відповідної проблеми особи. При род -
но, що реакцією суспільства в контексті медичної моделі є забезпе-
чення лікування реабілітації та соціальної допомоги. Іншими слова-
ми — ставиться мета зробити життя людини з особливими освітніми
потребами до певної міри Із часу ратифікації Україною в 1991 році
Конвенції ООН про права дитини все більшого визнання та поши-
рення набуває соціальна модель, більше пов’язана із дотриманням
прав людини. На противагу медичній моделі соціальна модель «роз-
глядає ваду здоров’я як соціальну проблему, а не як характеристику
особистості», оскільки вона (проблема) створена непристосованістю
оточення, включаючи ставлення до людей з особливими потребами
та виробничі норми, архітектурну безбар’єрність і транспорт. Така
модель спрямована на зміни в суспільстві таким чином, щоб воно
забезпечувало рівну участь своїх громадян у здійсненні своїх прав
і надавало їм таку можливість [1, с. 6].

Підтримуючи входження України в Європейську спільноту,
Міністерство освіти і науки України та Академія педагогічних наук
України як основні «законодавці» освітньої політики стосовно
освіти дітей з особливими потребами поступово відходять від чин-
ної системи закритих спеціальних закладів освіти (школи-інтерна-
ти, спеціальні освітні заклади), до більш демократичної системи
інклюзивного навчання [1, с. 21].

Освіта України переорієнтовується на вимоги ринкової перебу-
дови всіх сфер соціального життя держави. Школа потребує керів-
ника, який би виконував свою роботу високопрофесійно. Адже для
сучасної історичної доби характерна тенденція до розшарування
загальноосвітнього навчального закладу за якістю знань. Успішно
функціонують елітні загальноосвітні навчальні заклади, керівни-
кам яких характерні: стратегічне мислення, впевненість в собі,
оптимістичне сприймання світу, компетентність, творчість. За ана-
логією, такому керівникові притаманне відчуття сучасності у педа-
гогічній реальності. Керівник загальноосвітнього навчального
закладу поєднує в собі високий професіоналізм з широким світоба-
ченням. Саме організаційна культура керівника загальноосвітнього
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навчального закладу є підруґнтям формування організаційної куль-
тури учня, організаційної культури вчителяі і організаційної куль-
тури загальноосвітнього навчального закладу [3, с. 1–2].

На сьогоднішній день позитивне розв`язання питання про
створення у загальноосвітніх навчальних закладах спецільних класів
для дітей з особливими потребами у повній мірі залежить від заці-
кавленості і мотивації адміністрації шкіл та вчителів. Тому резуль-
тативність цієї роботи є лише в тих закладах, де вчителі відчувають
свою відповідальність і наполегливо працюють з дітьми і їх родина-
ми. Умовою досягнення успіху являється співпраця педагогів
з батьками, медиками та іншими фахівцями, а також: визначення
потреб дитини, розробка відповідних заходів для її підтримки, роз-
робка високоякісних навчальних програм на основі інформації про
розвиток дитини, відповідна професійна підготовка вчителів та
постійне підвищення кваліфікації.
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ
ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Чуркіна Катерина Костянтинівна,
здобувач освіти першого (магістерського) рівня вищої освіти

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Анотація. Психологічну готовність вчителя можна визначити як су -
купність знань і уявлень про особливості учнів з особливими освітніми потре-
бами, володіння способами і прийомами роботи з цими учнями в умовах інк-
люзивної освіти, а також сформованість певних особистісних якостей, що
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забезпечують стійку мотивацію до даної діяльності. Психологічна готов-
ність вчителя складається з особистісного, операційного, мотиваційного та
когнітивного компонентів. Результати експериментального дослідження
засвідчують наявність недостатнього рівня сформованості когнітивного
компоненту психологічної готовності до освітньої інклюзії у педагогів.

Annotation. The psychological readiness of the teacher can be defined as a set
of knowledge and ideas about the peculiarities of students with special educational
needs, mastering the ways and techniques of working with these students in inclu-
sive education, as well as the formation of certain personality traits that provide
sustainable motivation for this activity. The psychological readiness of the teacher
consists of a number of components: personal, operational, motivational and cog-
nitive. The results of the experimental study show that the cognitive component of
the psychological readiness for educational inclusion in teachers is insufficient.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку системи освіти
Україні є впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній
процес. Однією з труднощів впровадження інклюзивного навчання
є психологічна готовність педагогів до навчання дітей з інтелекту-
альними порушеннями. 

Аналізу проблеми психологічної готовності педагогів до здійснен-
ня педагогічної діяльності присвячені роботи О. Асмолова, С. Мак -
сименко, В. Моляко, С. Рубінштейна, Д. Узнадзе та ін.; структуру
готовності вивчали Ф. Гоноболін, В. Крутецький, Н. Кузьміна та
ін.; структурні компоненти і показники готовності до педагогічної
діяльності — Г. Балл, А. Деркач, А. Пуні, В. Семиченко та ін.

М. Буйняк визначає психологічну готовність педагога до інк-
люзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами як
стійке системне психологічне утворення, що інтегрує в собі психо-
логічну спрямованість та професійну підготовленість, забезпечує
компетентну діяльність педагога при вирішенні завдань навчання
і виховання цієї категорії дітей та успішну взаємодію вчителя
з ними. У структурі психологічної готовності педагога до роботи
в умовах інклюзивної освіти виділяються чотири компоненти —
мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний [1].

Основним завданням експериментального дослідження було
вивчення особливостей психологічної готовності вчителів до інк-
люзивного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями.
Відповідно мети дослідження були виділені психодіагностичні
методики (модифікований опитувальник І. О. Сасіна, О. Я. Ярич;
анкета для вчителів — О.О. Завальнюк). Загальна кількість респон-
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дентів, які брали участь у дослідженні, становить 40 чоловік (20 пе -
дагогів, які мають досвід роботи в інклюзивних класах; 20 педаго-
гів, які не мають досвіду роботи в інклюзивних класах). Результати
проведеного дослідження виявили, що вчителі, які вже працюють
в освітній інклюзії демонструють недостатню психологічну готов-
ність до інклюзивного навчання, а саме несформованість когнітив-
ного компоненту психологічної готовності. Педагоги недостатньо
орієнтуються в особливостях психофізичного розвитку дітей з інте-
лектуальними порушеннями, методично не підготовлені. Проте,
вчителі, які мають досвід роботи в інклюзивній освіті демонстру-
ють значно вищий рівень сформованості когнітивного компоненту
психологічної готовності, порівняно з педагогами, які не мають
досвіду роботи в інклюзивних класах.

Показники сформованості операційного та мотиваційного 
компонентів психологічної готовності вчителів за результатами 

модифікованого опитувальника (І.О.Сасіна, О.Я.Ярич) у %

Операційний, мотиваційний та особистісний компоненти пси-
хологічної готовності сформовані у вчителів обох груп на достатньому
рівні. Педагоги мають високий рівень комунікативних здібностей,
здатні до продуктивної взаємодії з учнями з легкими інтелектуаль-
ними порушеннями, вміють створювати умови для соціально-пси-
хологічної адаптації дітей в класі. У вчителів сформовані такі осо-
бистісні риси як: емпатія, толерантність, гуманне ставлення до осіб
з психофізичними вадами. У педагогів, що працюють в освітній ін  к -
люзії сформоване позитивне ставлення до дітей з інтелектуальними
порушеннями, відсутні негативні соціальні установки щодо цієї ка -
тегорії дітей. Вчителя усвідомлюють користь спільного навчання
дітей з нормальним та порушеним розвитком. Проте у вчителів, які
не працювали в системі освітньої інклюзії спостерігається прихова-
не емоційне відторгнення дитини з інтелектуальними порушеннями.
На думку вчителів, інклюзивна освіта сприятлива може бути для ка -
тегорії дітей із сенсорними порушеннями, з порушеннями мовлення,
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зору, слуху, опорно-рухового апарату, які мають збережений інте-
лект та дітей із затримкою психічного розвитку.
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ПРАВО НА ОСВІТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
МІЖНАРОНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
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голова циклової комісії з правознавства 
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Анотація. Тези присвячені дослідженню права інвалідів на освіту у між-
народному праві та його важливості у здійсненні навчання дітей з інвалід-
ністю. Проаналізовано міжнародні законодавчі документи про право на
рівний доступ до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами та
інвалідністю. Міжнародне правове поле визнало інклюзивне навчання най-
більш сприятливим для розвитку та соціалізації осіб з особливими освітні-
ми потребами та інвалідністю та відповідає світовим демократичним
прагненням. Кожна держава, і Україна зокрема, прагне привести у відпо-
відність з міжнародними нормами власну законодавчу базу щодо прав на
освіту дітей з особливими потребами на основі якості, доступності, гума-
нізації освіти і пріоритетів особистості. У тезах розглянуті питання
міжнародного врегулювання прав осіб з особливими освітніми потребами
та інвалідністю на рівний доступ до якісної освіти.

Annotation. Theses are devoted to the study of the right of persons with disa-
bilities to education in international law and its importance in the education of
children with disabilities. International legislative documents on the right to
equal access to quality education for persons with special educational needs and
disabilities have been analyzed. The international legal field has recognized
inclusive education as the most favorable for the development and socialization
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of persons with special educational needs and disabilities and is in line with the
world’s democratic aspirations. Each state, and Ukraine in particular, strives to
bring its own legal framework in line with international standards on the rights to
education for children with special needs on the basis of quality, accessibility,
humanization of education and personality priorities. Theses address the issues
of international regulation of the rights of persons with special educational needs
and disabilities to equal access to quality education.

У міжнародних документах вперше було визнано, що інвалід-
ність є не медичною, а соціальною проблемою, відповідно, вона
є проблемою прав людини. Важливим елементом у запровадженні
інклюзивної освіти є визначення основних принципів формування
політики держав стосовно осіб з обмеженими можливостями здо-
ров’я, які повинні зобов’язувати їх уряди бути відповідальними за
впровадження системи, яка працює на усунення умов, що спричи-
няють дискримінацію та обмеженнями можливості досягнути одна-
кового з іншими співгромадянами рівня життя, в тому числі, й мож-
ливості одержати освіту [1, c. 12].

Основним джерелом захисту прав людини з інвалідністю є Кон -
венція про права інвалідів, яка була ратифікована Україною у 2009 р.
В ній зазначається, що всі держави-учасниці вживають усіх необ-
хідних заходів для забезпечення повного здійснення дітьми-інвалі-
дами всіх прав людини й основоположних свобод нарівні з іншими
дітьми. В усіх діях стосовно дітей-інвалідів першочергова увага
приділяється реалізації ними своїх основних прав, які передбачені
у Конвенції. Держави-учасниці створюють умови, щоб діти-інвалі-
ди мали право вільно висловлювати свої погляди з усіх питань, що
їх стосуються, отримувати допомогу, яка відповідає інвалідності та
вікові, а також реалізації всіх інших прав. Держава гарантує дітям-
інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відпо-
відає їх здібностям і можливостям. Дошкільне виховання, навчан-
ня інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних
та навчальних закладах. Професійна підготовка або перепідготовка
інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і проти-
показань для наступної трудової діяльності [2].

У міжнародному праві не існує чіткого визначення інклюзив-
ної освіти, а лише гарантується право на освіту людей з особливи-
ми можливостями. Вперше це було висвітлено у Загальній декларації
прав людини у 1948 р. і тому знайшло своє подальше відображення
у всіх міжнародних документах у сфері освіти.
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У Декларації прав дитини, яка була прийнята 1959 році зазна-
чається те, що дитина, яка є неповноцінною у фізичному, психіч-
ному або соціальному відношенні, повинна забезпечуватися спеці-
альним режимом, освітою і піклуванням, необхідним зважаючи на
її особливий стан [3].

Важливу роль у визначенні права на освіту відіграла Сала ман -
ська Декларація 1994 року, яка була прийнята на Всесвітній конфе-
ренції щодо освіти осіб з інвалідністю. Ця Декларація містить
заклик до урядів всіх країн затвердити на законодавчому рівні при-
нцип інклюзивної освіти та приймати усіх дітей, якщо не має ви -
няткових випадків, які унеможливлюють це [4].

Аналіз міжнародних документів приводить нас до висновку, що
в жодному з них немає визначення поняття інклюзивної освіти.
Велика увага приділяється реалізації прав на освіту людям з інвалід -
ністю, процесу здійснення навчання та відсутності дискримінації
такої категорії людей. 

Міжнародний підхід до цього питання базується лише на таких
принципах:

1) доступність та обов’язковість освіти;
2) рівність та відсутність дискримінації; 
3) право на якісну освіту.
Також важливу роль у розвитку інклюзивної освіти відіграють

міжнародні організації, які здійснюють дослідження у сфері роз-
витку інклюзивної політики різних країн.

Міжнародне правове поле визнало інклюзивне навчання най-
більш сприятливим для розвитку та соціалізації осіб з інвалідністю
та таким, що відповідає світовим демократичним і гуманістичним
прагненням. Міжнародна спільнота вважає впровадження інклю-
зивної освіти пріоритетним напрямом реформування освітніх сис-
тем на сучасному етапі. Сучасне суспільство «прийшло» до визнан-
ня та ствердження права осіб з інвалідністю на повноцінну участь
у суспільному житті й намагається усвідомити необхідність ство-
рення умов для повноцінної реалізації цього права. Тому кожна
держава, і Україна зокрема, прагне привести у відповідність з між-
народними нормами власну законодавчу базу щодо права на освіту
дітей з інвалідністю на засадах якості, доступності, гуманізації осві-
ти та пріоритетів особистості [5, c. 31].

Таким чином, визначення інклюзивної освіти у міжнародному
праві має не лише теоретичне, а й практичне значення. Основним
завданням міжнародного регулювання прав інвалідів на освіту
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є закріплення основних норм у національних правових системах.
Основу міжнародно-правових обов’язків держав повинні становити
норми юридичного характеру, які містяться у Конвенції про права
інвалідів. Держави мають визнавати усі принципи, які закріплені
у міжнародних документах, щодо рівних можливостей в галузі
вищої освіти для дітей, молоді та дорослих, що мають інвалідність
в інтегрованих структурах, та створити всі умови щодо уникнення
дискримінації осіб з інвалідністю. Усі держави повинні сприяти
здобуттю вищої освіти, зробити її доступною для всіх на основі вра-
хування інтелектуальних здібностей та створити всі умови щодо
дотримання положень Конвенції про права інвалідів.
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Анотація. Показано, що великотонажне хімічне виробництво є знач-
ним джерелом забруднення навколишнього середовища. Більшість сучасних
матеріалів-продуктів хімічного синтезу відноситься до малотонажних
виробництв. Розвиток цих виробництв потребує нових підходів до заходів
щодо охорони здоров’я людини. Успіх цих заходів визначається взаємодією
малотоннажного синтезу та «зеленої» хімії. Це є важливим кроком для
становлення інклюзивного середовища.

Annotation. Large chemical production plants have been shown to be a sig-
nificant source of environmental pollution. Most of the modern materials of che-
mical origin belong to the fine chemical synthesis. This industry development
requires new approach to healthcare. The success of these activities is determi-
ned by the interaction of fine chemical synthesis and «green» chemistry. This is
an important step in an inclusive environment evolvement.

Хімічні виробництва — джерело незамінних речовин і матеріа-
лів практично для всіх галузей економіки: від електроніки, мета-
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лургії та будівництва до охорони здоров`я та сільського господарства.
Без хімічної науки, хімічних процесів і хімічних продуктів не можна
уявити існування сучасної промисловості і соціальної сфери. На сьо-
годнішні основу хімічного комплексу України складають великі ви -
робництва (Дніпродзержинськ, Сєверодонецьк, Калуш, Лиси чанськ,
Рубіжне, Рівне, Суми та ін.), більшість з яких створено ще в 60-ті ро -
ки минулого сторіччя в межах програми «Велика хімія», орієнтовані
на випуск досить вузької номенклатури великотонажної продукції,
причому їх гігантська потужність була спроектована на задоволення
потреб не лише України, а й всього СРСР. На жаль, усі вони є надзви-
чайно енергоємними і базуються на використанні сировинних і енер -
гетичних ресурсів, насамперед, природного газу, який Україна змуше-
на закуповувати, часто за невигідних умов, за кордоном. На багатьох
таких підприємствах природний газ використовується не лише як
енергоносій, але і як основна вихідна сировина (виробництво аміаку,
азотної кислоти, карбаміду, амофосу, метанолу тощо), причому ви -
тратні об`єми газу на сировинні потреби незрівнянно перевищують
енергетичні, що ставить хімічну промисловість України в повну за -
леж ність від імпортних поставок природного газу. Для хімічної про-
мисловості вплив зростання цін на природний газ має вирішальне
значення, оскільки частка газу в собівартості продукції сягає 70%.
Враховуючи те, що внутрішня ціна природного газу в Росії значно
нижча, ніж в Україні, конкурентна спроможність продукції вказаних
українських підприємств з кожним роком стрімко знижується. Ця
тенденція буде зберігатися і в подальшому. Про це може свідчити
практично повна зупинка багатьох великотонажних підприємств
хімічної промисловості в умовах економічної кризи, яка мала місце
в Україні. Не менш негативним є і те, що такі виробництва внаслідок
недосконалості багатьох застарілих технологій, що використовують-
ся, надмірної концентрації надвеликих масштабів випуску продукції
в умовах, що склалися, та інших недоліків завдають непоправної
шкоди навколишньому середовищу.

В той же час, як показує досвід високорозвинених західних кра -
їн, стає все очевиднішою та обставина, що «велика хімія», завдя ки
своїй спрямованості й специфічності (величезні об`єми випуску
обмеженої номенклатури речовин і матеріалів, великі енергетичні
та капітальні витрати, нездатність до швидкої перебудови вироб-
ництва, екологічна небезпека тощо), нині не має змоги належним

Теоретичні та практичні засади використання Секція VIІ
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чином забезпечити зростаючі темпи науково-технічного прогресу
в різних галузях промисловості, особливо в новостворюваних,
інноваційні шляхи їх розвитку.

Як відомо, численні яскраві науково-технічні проекти часто не
реалізуються через відсутність або недостатній рівень розвитку
сучасного хімічного (молекулярного) матеріалознавства, швидкого
створення та освоєння випуску необхідних нових видів речовин та
матеріалів з комплексом цінних функціональних властивостей. Як
правило, багато з таких матеріалів відносяться до малотонажних
хімічних продуктів, а їх створення є високонаукоємним, потребує
сучасних гнучких виробництв, які здатні до швидкої перебудови.
То му не викликає подиву те, що в останнє десятиріччя провідні
зарубіжні країни у стратегії хімічних виробництв зробили акцент на
пріоритетний розвиток малотонажного хімічного виробництва
речовин і матеріалів, котре, окрім високої рентабельності та інно-
ваційної привабливості, здатне до швидшого освоєння найновіших
технологій. Цим пояснюється неухильна тенденція в США, Японії,
Німеччині та інших країнах до згортання багатьох великотонажних
хімічних виробництв і винесення їх за свої межі до слаборозвине-
них країн. Фактично за останні два десятиріччя малотонажна хімія
перетворилась на індустріальний стратегічний напрям, приріст
обсягів виробництва в якому сягає 75 млрд. доларів США. До 2015 ро -
ку прогнозується створення глобального ринку малотонажних
хімічних технологій обсягом 900 — 4100 млрд. євро.

Розвиток малотоннажної хімії в аспекті охорони здоров’я
людини неможливий без взаємодії з «зеленою» хімією. Це є важли-
вим кроком для становлення інклюзивного середовища.

Секція VIІ Теоретичні та практичні засади 
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Анотація. Основними проблемами сталого розвитку довкілля в кон-
тексті екологічної безпеки України є доступ населення до питної води,
забруднення поверхневих вод і повітря, зменшення лісистості територій.
Споживання недоброякісної питної води негативно впливає на здоров’я
людини. Річні кількості забрудників повітря значно перевищують вста-
новлені норми. Значна зношеність каналізаційних систем і очисних споруд
призводить до забруднення поверхневих вод. Важливим питанням є від-
новлення лісів на вирубках для збереження навколишнього середовища.

Annotation. The main problems of sustainable environmental development
in the context of Ukraine’s ecological security are the access of the population to
drinking water, pollution of surface water and air, and deforestation. Con sump -
tion of poor drinking water has a negative impact on human health. Annual amo-
unts of air pollutants far exceed the established standards. Significant deteriora-
tion of sewage systems and sewage treatment plants results in pollution of surface
water. An important issue is the restoration of forests to preserve the environment.

Доступ до питної води (централізованого водопостачання). Спо -
живання недоброякісної води негативно впливає на здоров’я насе-
лення і, в кінцевому результаті, на можливості забезпечення сталого
розвитку держави. Проблемою є не тільки незадовільний екологіч-
ний стан водних ресурсів, невідповідність у багатьох населених пунк-
тах питної води санітарним нормам, а взагалі, відсутність систем цен-
тралізованого водопостачання в населених пунктах, переважно
сільської місцевості. Вагомою проблемою, що заважає доступу насе-
лення до питної води, є недостатнє фінансування, зокрема будівниц-
тва та реконструкції систем централізованого водопостачання.

Основні проблеми: незадовільний екологічний стан поверхне-
вих та підземних джерел питного водопостачання; недотримання
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режиму зон санітарної охорони на багатьох джерелах та об’єктах
питного водопостачання; незадовільний технічний стан та зноше-
ність систем водопостачання і водовідведення; недостатній рівень
впровадження на підприємствах питного водопостачання та водо-
відведення ресурсо- та енергозбережних технологій; незадовільне
фінансування заходів, передбачених «Загальнодержавною програ-
мою «Питна вода України» на 2006–2020 роки» та «Державною
цільовою соціальною програмою першочергового забезпечення
централізованим водопостачанням сільських населених пунктів,
що користуються привізною водою, на період до 2010 року».

Забруднення повітря. Високий рівень забруднення повітря
залишається важливою проблемою для держави. Річна концентра-
ція пилу, оксидів азоту, формальдегіду, диоксиду сірки та інших
речовин у багатьох містах перевищує встановлені нормативи.

Основними проблемами, що обумовлюють незадовільний стан
атмосферного повітря населених пунктів є: невиконання підприєм-
ствами-забруднювачами у встановлені терміни заходів щодо знижен-
ня обсягів викидів до нормативного рівня; низькі темпи впроваджен-
ня сучасних технологій очищення викидів; відсутність ефективного
очищення викидів підприємств від газоподібних домішок; відсутність
санітарно-захисних зон між промисловими та житловими районами;
недостатнє фінансування заходів зі скорочення викидів в атмосферне
повітря на державному та місцевому рівні; знищення зелених зон
у межах населених пунктів; постійне збільшення кількості автомобі-
лів та скорочення темпів оновлення автотранспортного парку.

Забруднення поверхневих водних об’єктів. Основними проблемами
на шляху до реалізації завдання стабілізації обсягу скидів стічних вод
у поверхневі водні об’єкти та поступового зменшення їх забруднення
є, зокрема: значна зношеність каналізаційних систем та очисних спо-
руд; невиконання підприємствами-забруднювачами у встановлені
терміни заходів із покращення якості стічних вод, які скидаються
у водні об’єкти; невпровадження новітніх технологій очистки стічних
вод; деградація екосистем Азовського і Чорного морів.

Збільшення лісистості територій. Питання вирощування висо-
копродуктивних лісів та довговічних захисних лісових насаджень,
збільшення площі лісів має сьогодні для держави особливе значен-
ня. З урахуванням зазначеного основним завданням лісового гос-
подарства залишається своєчасне та якісне відновлення лісів на
вирубках, збільшення площі за рахунок непридатних для сільгос-
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пвиробництва земель та створення захисних лісових насаджень та
полезахисних лісових смуг, розширене відтворення та підвищення
продуктивності лісових насаджень. Відповідно до наукових дослід-
жень для досягнення оптимальної лісистості (у межах 19–20%),
необхідно збільшити площу лісів на 2 млн. га. Це сприятиме під-
триманню екологічної рівноваги практично на всій території дер-
жави, збільшенню ресурсного потенціалу лісів.

Основні проблеми: низькі темпи робіт зі створення нових лісо-
вих насаджень, зокрема, полезахисних лісових смуг; застарілість
лісогосподарської та пожежної техніки; недосконале ведення облі-
ку лісів; недосконала система лісовпорядкування, інвентаризації та
моніторингу стану лісів; недостатнє фінансування заходів Дер жав -
ної програми «Ліси України».

Проблеми доступу до питної води, забруднення повітря, збіль-
шення лісистості територій та забруднення поверхневих вод мають
важливе значення для охорони здоров’я людини. Їх вирішення
сприятиме зменшенню захворюваності людей та гармонійному
розвитку інклюзивного середовища суспільства.

ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛЕГШЕННЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
І БЛАГ ВОДІЯМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Удовенко О. М., 
студент 4 курсу, групи ЗАТ-16-1, спеціальності «Автомобільний транспорт» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Мартиненко І. М.,

студент 3 курсу, групи АТ-17-1, спеціальності «Автомобільний транспорт» 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Науковий керівник: Докуніхін В. З.,
доцент кафедри автомобільного транспорту Університету «Україна»

Анотація. Наведено заходи дорожнього руху щодо полегшення отри-
мання послуг і благ водіями з інвалідністю. 

Annotation. Traffic measures to facilitate the provision of services and bene-
fits to drivers with disabilities are outlined.

Заходи розроблені нами на основі системного підходу. Тобто
обмеження і альтернативні дозволи розглядаються у сукупності в ін -
тересах людини з інвалідністю. Ми виходимо з того, що поїздка
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мешканця міста або села, у тому числі людини з інвалідністю, на
будь-якому виді транспорту сама по собі не задовольняє певну по -
требу людини. Вона лише створює передумови для задоволення цієї
потреби. Попит на транспортні послуги визначається попитом люди-
ни на отримання доступних благ. Тому поїздку доцільно розглядати
не як самостійне благо, а як витрату ресурсів, необхідних для при-
дбання цих благ. На цій основі можна сформулювати два протиріч-
чя споживчого вибору на ринку транспортних послуг 

1. Вигода або благо, доступ до якого відкривається людині
з інвалідністю тільки в результаті здійснення поїздки;

2. Сумарні витрати часу і коштів споживача на здійснення поїздки.
Для отримання очікуваної вигоди (блага) людині з інвалідністю

необхідно виконати такі дії:
– прийняття рішення про поїздку;
– вибрати пункт призначення;
– вибрати час відправлення; 
– отримати інформацію про наявність біля пункту призначен-

ня вільних місць для стоянки.
Сумарні витрати часу і коштів будуть залежати від:
– виду транспортного засобу;
– відстані їздки;
– маршруту їздки;
– часу, який витрачається на їздку;
– штрафних санкцій за свідоме порушення вимог ПДР (напри -

клад, правил паркування, створення аварійної ситуації тощо).
Розглянемо детально вплив на час і вартість поїздки одного

з основних чинників підвищення інтенсивності дорожнього руху —
обмеження зупинки і стоянки транспортних засобів на проїзній
частині центральної дороги населеного пункту.. 

Дорожня мережа населених пунктів України історично форму-
валася при досить низькому рівні автомобілізації. Тому кількість
місць для зупинки і стоянки явно недостатня для розміщення авто-
мобілів і інших транспортних засобів біля об’єктів отримання благ.
В результаті водії вимушені паркувати автотранспортні засоби
(АТЗ) на крайній правій смузі дороги. Відомо, що в умовах великої
інтенсивності руху це призводить не тільки до скорочення пропус-
кної спроможності дороги внаслідок зменшення кількості смуг,
доступних для руху, а і певних труднощів паркування. При високій
щільності руху автомобілі, що заїжджають і виїжджають з такої пар-
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ковки, створюють суттєві перешкоди для руху на інших смугах.
Внаслідок не тільки значно підвищується час, пов’язаний із заїздом
на місце паркування (виїздом з нього), а і виникає ряд конфліктних
і навіть аварійних ситуацій, які можуть привести до виникнення
дорожньо-транспортної пригоди за участю водіїв з інвалідністю.

Ми пропонуємо заборонити на дорогах з інтенсивним рухом зу -
пинку і стоянку АТЗ окрім маршрутних АТЗ, таксі, а також автомобі-
лів та інвалідних крісел, позначених знаком «Людина з інвалідністю». 

Для створення умов для безперешкодного отримання населен-
ням певних благ пропонуємо побудувати в безпосередньої близь-
кості від будівель, де люди отримують блага, спеціальні майданчики
для стоянки автомобілів і крісел інвалідних. Це стосується ринку,
магазинів, поліклінік, лікарень, шкіл, бібліотек, готелів, пошти,
аптек тощо. Майданчики повинні бути доступні для заїзду і розта-
шовані поза проїзною частиною дороги. 

Водій з інвалідністю буде мати можливість паркувати транспорт -
ний засіб там, де це йому зручніше. Реалізація цього заходу дозво-
лить людині з інвалідністю не тільки скоротити час, який він витра-
чає на поїздку для отримання споживних послуг (благ), а і суттєво
підвищити пропускну здатність дороги (до 30%) (відповідно і ви -
трати на поїздку); суттєво скорочується кількість аварійних ситуа-
цій. Розглянемо вплив різних чинників на підвищення пропускної
спроможності вулично-дорожньої мережі (ВДМ) на прикладі міста
Мена Чернігівської області:

– удосконалення організації дорожнього руху (ОДР) — 5–20%;
– обмеження руху певних категорій АТЗ — 20–30%;
– обмеження зупинки і стоянки АТЗ на проїзній частині доро-

ги– 10–30%;
– створення інфраструктури для руху громадського пасажир-

ського транспорту — 4–30%;
– заходи у сфері містобудування — 15–35%;
– обмеження руху транзитного вантажного транспорту через

місто. 
В теперішній час через місто Мена проходить магістраль М12

з інтенсивністю руху, яка досягає 1900 авт./год. Для розвантаження
ВДМ міста пропонується заборонити транзит АТЗ через місто і ор -
ганізувати його об’їзд. За рахунок обмеження руху транзитного транс -
порту можна підвищити пропускну здатність центральної вулиці
міста на 30%.
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Удосконалення ОДР:
– оптимізація світлофорного регулювання на центральній

вулиці міста; 
– організація одностороннього кругового руху на основному пе -

рехресті міста (цей захід дозволяє суттєво зменшити кількість конф -
ліктних ситуацій під час руху на даному перехресті); 

– оптимізація існуючої схеми організації дорожнього руху (про -
понується організувати пріоритетний рух по вулиці Незалеж ності
і вулиці Шевченка); 

– застосування «динамічних» дорожніх знаків (це дає можли-
вість гнучко керувати рухом); 

– обмеження швидкості руху в житлових зонах міста з інтен -
сивним пішохідним рухом;

– створення систем автоматизованого управління дорожнім
рухом;

це дає можливість оперативного реагування на зміну ситуації
з гнучким управлінням дорожнім рухом шляхом: 

– впровадження електронних систем інформування водіїв АТЗ
про ситуації на ВДМ міста;

– моніторингу транспортних потоків і ситуації на вулицях міста;
– скорочення часу заторів і пробок на центральних вулицях

міста шляхом підвищення оперативності реагування ДАІ та інших
служб на дорожньо-транспортні пригоди, прискорення роботи з їх
розгляду. Оптимізація служб ДАІ за критерієм мінімуму часу обслу-
говування ДТП може бути проведена на основі методів теорії масо-
вого обслуговування. Система обслуговування ДТП розглядається
як розімкнена одноканальна або багатоканальна системи масового
обслуговування з необмеженим очікуванням у черзі.

КОРОТКО ПРО ЛОГІСТИКУ

Докуніхін В. З., 
доцент кафедри автомобільного транспорту Університету «Україна» 

Анотація. Наведено історію, роль логістики та працю в ній людей
з інвалідністю. 

Annotation. The history, role of logistics and the work of people with disabi-
lities are presented.
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Поняття «логістика» прийшло з Давньої Греції, де воно означа-
ло «мислення, розрахунок, доцільність». Від греків цей термін пе -
ре йшов до римлян, які розуміли його як «розподілення продуктів
харчування». У Візантії логістику вважали способом організації
постачання армії і управління ним.

Французький вчений А.Жоміні на початку ХІХ століття, а за
ним і Військовий енциклопедичний лексикон (1850) трактували
логістику як «науку про управління перевезеннями,планування
і постачання військ». 

На початку ХХ століття логістика була признана як військова
наука, а у 60-х роках ХХ століття — як сфера бізнесу.

У теперішній час логістика широко використовується у всьому
світі і, як вважають економісти, без рішення логістичних задач
неможливо перемогти в конкурсній боротьбі.

При формуванні логістики у бізнесі можна виділити чотири етапи.
1-й етап (1920–1950) — фрагментаризація.
Характеризується тим, що на підприємствах і фірмах у цей період

вже існують фрагменти логістики — закупки,складування, транспор-
тування, експедирування, обслуговування споживачів тощо.

2-й етап(1958) — становлення логістики.
Характеризується спадом світової економіки, який привів до

зростання витрат і зменшення прибутку. Тому бізнес почав шукати
більш ефективні системи контролю за витратами, що призвело до
формування логістики як самостійної складової частини бізнесу.

3-й етап(1970)-розвиток. Пов’язаний із формуванням фунда-
ментальних принципів бізнес-логістики, які сприяли узгодженню
попиту і пропозиції.

4-й етап(1980)-інтеграція. Пов’язаний з інтеграцією логістич-
них функцій фірм і партнерів у логістичному ланцюзі.

Слід відмітити, що існує безліч трактовок поняття «логістика».
Але всі вони не характеризують кінцевий результат цієї галузі.
Наприклад, якщо ми характеризуємо автотранспортну галузь, ми
кажемо: автотранспортна галузь — наука і мистецтво створення
автомобіля, оскільки автомобіль є її кінцевим результатом. 

Що ж є кінцевим результатом логістики? На наш погляд, таким
результатом являється матеріальний потік, який забезпечує достав-
ку продукції споживачу «точно в срок», тобто в певний день, час
і в певній кількості. Тому визначення логістики повинно будувати-
ся отже на цій тезі.
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З урахуванням цього автори роботи дають наступне визначен-
ня: логістика — наука і мистецтво планувати, організовувати, ство-
рювати умови мотивації в контролювати просування матеріального
потоку.

Одразу виникає два запитання: чому наука? Чому мистецтво? На -
ука — це система знань про закономірністі розвитку природи, су -
спільства і мислення, а також окремої галузі (логістичної) таких
знань. Мистецтво — уміння, майстерність, знання діла. Ці поняття
пов’язані і з логістикою. Тому логіст для ефективного управління
матеріальним потоком повинен використовувати свою майстер-
ність, теоретичні знання, практичні навички, а також свій інтуїтивний
творчий підхід до рішення стратегічних, тактичних завдань і про-
блем у галузі руху продукції споживачу, тобто просування матері-
ального потоку від виробника або склада до споживача.

Концепція (принцип) логістичної системи пов’язана з управ-
лінням матеріалами (постачанням) та управлінням розподіленням
(збутом).

Одна з особливостей принципу логістики полягає в тому, що вона
не тільки приділяє увагу інтеграції видів діяльності, які відносяться до
різних функцій підприємництва, але при прийнятті рішення об’єднає
їх.різним видам діяльності підприємництва, але і при прийнятті
рішення об’єднує їх. Наприклад, в компаніях, де відсутня логістична
система, відповідальність за запаси може бути функцією виробниц-
тва, а транспортування — функцією розподілення. При вирішенні
питань, пов’язаних з запасами, можуть не прийматися до уваги транс-
портні проблеми. У логістичній системі усі види діяльності взаємо-
пов’язані і при прийнятті рішення повинні бути враховані як нега-
тивні так і позитивні сторони різних функціональних галузей.

Як формується потреба в логістиці? У приватному секторі спо-
живач формує попит на продукцію виробника. Виробник виступає
у якості постачальника. Він домовляється з транспортними агент-
ствами про переміщення сировини на підприємства виробника,
а готової продукції — з підприємств на ринки.

У державному секторі уряд забезпечує значну частину транс-
портної інфраструктури і управляє послугами. Функції логістики
включають управління всім матеріалопотоком, починаючи від по -
стачання сировини і закінчуючи постачанням готової продукції
кінцевому споживачу, а також управління інформаційним потоком,
що супроводжує рух матеріалів.
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Яку б логістичну систему ми не розглядали, її структура вклю-
чає наступні функціональні галузі.

1. Транспорт (46% загальних витрат). При логістичному підхо-
ді транспорт здійснює перевезення вантажу від постачальника до
спо живача, з підприємства на склад, зі складу на склад, доставку зі
складу споживачу. Основними характеристиками транспорту є вар-
тість і надійність доставки вантажу. 

2. Складське господарство (26% загальних витрат). Включає в се -
бе розміщення матеріалів у складських приміщеннях для зберіган-
ня і управління складською переробкою: упакування, маркування
вантажів, зважуваннятощо.

3. Запаси (10% загальних витрат). Вони виконують буферну роль
між транспортом, виробництвом і реалізацією. Запаси дозволяють
економічно і ефективно функціонувати усій системі.

Продукція може бути зосереджена в запасах безпосередньо
у виробника або її зберігання може бути наближено до споживача.
Величина виробничих запасів повинна бути оптимальною для усієї
системи. Запаси продукції дозволяють системі швидко реагувати на
зміну попиту і забезпечують рівномірність роботи транспорту.

4. Інформація. Будь-яка логістична система управляється з ви -
користанням інформаційної і контролюючої підсистем. За її допо-
могою передають замовлення на відвантаження і транспортування
продукції підтримають рівень запасів тощо..

5. Інші (18% загальних витрат) функціональні галузі. До них від -
носяться фінанси, кадри, і обслуговуючи підрозділи логістики. При
створенні логістичної системи використовують наведені функціо-
нальні галузі логістики: одержання, відвантаження і упакування това-
рів; витрати на обробку замовлень, адміністративні витрати тощо. 

Людина з інвалідністю може приймати участь у забезпеченні
функціонування будь якої із наведених вище галузей, виконуючи
(можливо на дому) високоінтелектуальну роботу з реалізації техніч-
них, технологічних та інформаційних аспектів логістичної системи
доставки вантажів: вибір та оптимізація рухомого складу, розробка
раціональних маршрутів, участь у роботі підстстем інформації про
стан вантажів контроль їх руху, забезпеченні координації роботи
транспортно-технологічних систем, страхування, попутне заванта-
ження автомобілів тощо.

За рахунок удосконалення логістичної системи можна запро-
понувати краще обслуговування або зменшення ціни, що сприяє
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залученню додаткових клієнтів. Фірма втрачає клієнтів, коли не за -
безпечує доставку товару, особливо швидкопсувного у визначений
угодою термін. Наприклад, клієнти фірми «Вулворт» (система су -
пермаркетів США) стверджують, що можливість організації швид-
кого постачання ціниться ними більше, ніж популярність товарно-
го знаку компанії — постачальника.

У своїй практичній діяльності підприємства, фірми і компанії
використовують різні логістичні системи:

– система поставки «точно в строк» (just in time) — виробляєть-
ся і перевозиться лише тільки те, що необхідно в даний момент часу
(суттєво скорочуються страхові запасу);

– система «Канбан» — система, яка забезпечує усі виробничі
дільниці тією кількістю сировини і матеріалів, які дійсно необхідні
для випуску тільки запланованої кількості продукції;

– плануєма система доставки SDP (System Delivery Planning) —
удосконалена система «точно в срок»;

– система DRP (Distribution Requirements Planning) — система
управління розподіленням. Головне в ній — суворий контроль за
станом запасів об’єкту заказу, формування виробництва, постачан-
ня, збуту і перевезення;

– система LRP (Logistic Requirements Planning) — система пла-
нування і контролю вхідного внутрішнього і вихідного матеріало-
потоків на рівні підприємства;

– метод швидкого реагування QRM (Quick Response Method) —
система планування і регулювання постачання підприємства оптової
і роздрібної торгівлі. При вивченні логістики в теперішній час вико-
ристовують два терміна: «логістика» і «управління ланцюгом поста-
чань». Деякі ведучі фахівці з логістики досліджували аспекти логіс-
тики і управління ланцюгом постачань. Наприклад, Д.Бауерсокс
вважав, що ці аспекти необхідно розглядати як синоніми. Гридвуд
казав так: «… якщо ми проаналізуємо те, що експерти називають
управління ланцюгом постачань,то виявимо, що фактично вони
говорять про логістику, але під впливом вимог нинішнього десяти-
ліття обирають варіант «управління ланцюгом постачань».
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Анотація. Важливим аспектом стандартизації продуктів та техно-
логій є забезпечення їх безпеки для здоров’я людини. Впровадження міжна-
родних стандартів є важливим кроком для запобігання шкідливій для здо-
ров’я дії наноматеріалів. Важливим наслідком шкідливої дії наночастинок
є виникнення захворювань. Основними засобами запобігання шкідливості
є усунення джерел небезпеки. Нинішнього рівня безпеки нанотехнологій
і наноматеріалів недостатньо для реалізації надійного рівня безпеки людей.

Annotation. An important aspect of standardizing products and technologi-
es is ensuring their safety for human health. The implementation of international
standards is an important step in preventing the health effects of nanomaterials.
An important consequence of the deleterious effects of nanoparticles is diseases
origin. The main means of preventing harm are eliminating sources of danger.
The current level of safety of nanotechnologies and nanomaterials is not suffici-
ent to achieve a reliable level of human safety.

Особливим аспектом стандартизації є рішення завдань забез-
печення ресурсо- та енергозбереження, небезпечності технологіч-
них процесів, здоров’я та безпеки операторів, які взаємодіють із
продукцією нанотехнології на всіх етапах її виробництва, випробу-
вання, дослідження й застосування, а також екологічної безпеки
навколишнього середовища. Найрозвиненіші країни беруть участь
у міждержавній програмі з виявлення потенційної небезпеки нано-
матеріалів, зокрема, США, Японія, Велика Британія. Між ними на мі -
тився такий розподіл: у США досліджують токсичність наномате-
ріалів, забруднення навколишнього середовища; в Японії вивчають
токсичність наноматеріалів; у Великій Британії ведеться розробка
стандартів безпеки наноматеріалів.

ТК299 «Нанотехнології» ISO опублікував технічну доповідь
ISO/TR 12885, яка є оглядом рекомендацій щодо запобігання шкід-
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ливої для здоров’я дії наноматеріалів, особливо наночастинок, на лю -
дину та дотримання норм безпеки в процесі виробництва, обробки,
використання та зберігання наноматеріалів.

1. Наноматеріали: характеристика і виробництво. Наведено
деякі характеристики та вказано галузі застосування фулеренів,
сажі, вуглецевих нановолокон, вуглецевих нанотрубок і вуглецевих
нанопластин, металевих оксидних наноструктурних матеріалів
у формі агломерованих і агрегованих наночастинок, золотих і сріб-
них наночастинок, металевих нанодротів на основі кобальту, золо-
та й міді, квантових точок із провідникових матеріалів, органічних
полімерних матеріалів (дендримерів, волокон), біопоглинальних
наноматеріалів. Дано короткий опис типових методів виготовлення
наноматеріалів: аерозольних (полум’яного піролізу, високотемпе-
ратурного випаровування та плазмового синтезу); рідиннофазних
(колоїдного, самооб`єднання, гель-золь-методу); осадження пари;
електрополімеризації і електроосадження; електроцентрифугуван-
ня (синтезу полімерних нановолокон); механічних (аттриторних)
процесів (розмелювання, змішування і легування).

2. Характеристика небезпеки. Обговорено проблеми небезпе-
ки, які пов’язані з впливом наноматеріалів (насамперед, синтезова-
них або природних наночастинок і нановолокон) на здоров’я лю -
дей. Наведено результати епідеміологічних досліджень, пов’язаних із
захворюваннями в результаті шкідливої дії наночастинок. Дається
оцінка небезпеки виробництва наноматеріалів.

3. Оцінка шкідливої дії наноматеріалів. Обговорено шляхи шкід-
ливої дії наноматеріалів (при інгаляції, ковтанні, контакті із шкі-
рою). Наведено огляд інструментарію й методів визначення схиль-
ності дії наночастинок (прямого вимірювання концентрації,
розмірного розподілу в аерозолях і вимірювання активної поверхні,
гравіметричного й хімічного аналізу тощо). 

4. Оцінка небезпеки у виробничому оточенні. Вказано на компонен-
ти процесу оцінки небезпеки — ідентифікація небезпеки, оцінка
схильності, оцінка дії, характеристика небезпеки. Наголошується, на
сьогодні нормативні документи з кількісних методів оцінки небез-
пеки для здоров’я й дані про дію більшості наноматеріалів прак-
тично відсутні.

5. Методи контролю. Розглядаються існуючі відомості щодо
принципів і методів контролю (регулювання) для зменшення або
запобігання дії наноматеріалів, що виготовляються, на робочому
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місці. Показано, що основними засобами запобігання їх дії є: усу-
нення джерел небезпеки; заміна джерел небезпеки (сировини — на
менш токсичну, аерозольної продукції — на пасти, гранули, «сухих»
технологічних операцій — на «вологі»); адекватне використання
технічних засобів запобігання небезпеки (висока небезпека — ло -
ка лізація процесу, середня — місцева вентиляція, низька — загаль-
на вентиляція); адміністративні системи контролю (навчання та
інструктаж, скорочення робочого часу, загальна й особиста гігієна);
використання персональних засобів захисту.

Таким чином, нинішній рівень безпеки нанотехнологій і нано-
матеріалів характеризується розробкою норм, тренінгів, методоло-
гій, стандартів, застосування яких у ході вивчення фізико-хімічних
і фармако-токсикологічних властивостей нанопродукції, екологіч-
них наслідків і, власне, нанотехнологічних процесів дозволить на
основі обґрунтованих і об’єктивних результатів захистити здоров’я
та забезпечити надійний рівень безпеки людей, які працюють із
наноматеріалами.

Вплив наноматеріалів визначається наявністю синтезованих або
природних наночастинок і нановолокон. Шкідлива дія наноматеріа-
лів можлива при інгаляції, ковтанні. контакті зі шкірою. На сьогодні
практично відсутні нормативні документи з кількісних методів оцінки
небезпеки наноматеріалів для людського здоров’я. Усунення джерел
не безпеки, заміна їх на безпечні та використання персональних засобів
захисту сприятиме унеможливленню шкідливого впливу наноматеріа-
лів на здоров’я людини та зменшенню рівня інвалідності суспільства.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ КРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Зінченко Василь Васильович,
студент ІV курсу за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»,
Лукашенко Тетяна Федорівна, 

к.пед.н., доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», 

taniainst@gmail.com

Анотація. Основними проблемами збереження довкілля є непослідовна
регуляторна і правова політика і брак адекватної національної інфраструк-
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тури, спроможної вирішувати ключові питання захисту навколишнього
середовища. Пріоритетним напрямком залишається подолання наслід ків
аварії на Чорнобильській АЕС, а також покращення медичного обслугову-
вання людей, які постраждали внаслідок аварії. Питання в галузі землеко-
ристування й відновлення землі вимагають від держави першочергових дій.

Annotation. The main environmental issues are inconsistent regulatory and
legal policies and a lack of adequate national infrastructure capable of addres-
sing key environmental issues. Remedial actions in the wake of the Chernobyl
disaster, as well as improving the health care for people affected by this disaster,
remains a priority direction. Land use and land restoration issues require the sta-
te’s top priority actions.

За складної екологічної ситуації в країні окреслилась низка сут -
тєвих проблем. Найважливіші з них стосуються чистої питної води,
деградації ґрунтів, неефективного використання енергії та біороз-
маїття. Одним із завдань Цілей розвитку тисячоліття є забезпечення
чистої питної води. Стосовно деградації ґрунтів Основними дирек-
тивами щодо політики в галузі землекористування та Вимогами щодо
збереження, сталого використання й відновлення землі визначено
такі конкретні проблеми:

– необхідно продовжити насадження захисних лісосмуг для
захисту ґрунтів від вітрової ерозії;

– слід припинити оранку на берегах рік, струмків та інших
водоймищ. Землі повинні бути перетворені на луки для захисту їх
від водної ерозії;

– потрібно впровадити спеціальні технології, особливо в сухих
степових регіонах з частими бурями;

– слід оптимізувати структуру землекористування, виключив-
ши з інтенсивного сільськогосподарського користування землі, що
відіграють захисну роль, або малопродуктивні землі;

– застарілі технології з інтенсивним використанням води по -
винні бути модернізовані;

– необхідно розробити програму збереження ландшафту та біо -
розмаїття в сільськогосподарських районах.

Непослідовна регулятивна і правова політика, брак інформації та
відсутність стимулів економити енергію також не сприяють ефек-
тивному використанню енергії в Україні. Ключовою проблемою
є розбудова адекватної національної інфраструктури, спроможної
розв’язувати питання, порушені в Рамковій Конвенції ООН про
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зміну клімату (РКЗК ООН) (UNFK-CC) та Кіотському протоколі,
й забезпечувати дотримання державою вимог згаданих документів.
Уряд України здійснив низку конкретних заходів з метою сприяння
зменшенню споживання енергії та поліпшенню енергозбереження.
Наприклад, було створено Національну інформаційну мережу енер -
гозбереження для поширення інформації про енергозбереження
серед широких верств населення і вжито заходів щодо зміцнення
ролі неурядових організацій України та приватного сектора в про-
цесі поліпшення інформованості населення про переваги ефектив-
ного використання енергії. Можливо, наступними роками ключо-
вою буде проблема досягнення рівноваги між потребами України
в енергії та необхідністю зміцнення зобов’язання країни щодо охо-
рони навколишнього природного середовища.

Чорнобиль залишається основним пріоритетом розвитку, особ-
ливо якщо розглянути його становище з точки зору масштабів біду-
вань, що їх зазнають громадяни, які живуть у заражених регіонах,
у тому числі відсутність можливості користуватися багатьма із своїх
громадянських, політичних, економічних і соціальних прав. Було
зазначено, що обмеженість бюджету та брак належних даних пере-
шкоджають намаганням України відвернути загрозу, яку створюють
атомні елект ростанції для здоров’я людей та довкілля. Однак, дер-
жава зобов’язана вжити належних заходів, у першу чергу, покращи-
ти умови життя лю дей, які за 25 років після аварії на Чорно биль -
ській АЕС так зубожіли.

Щодо дітей Чорнобиля, особливо для тих, що мають особливі
потреби, Комітет з прав дитини рекомендував державі як учасниці
міжнародних угод: 

а) і надалі поліпшувати надання спеціальних медичних послуг
дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зок-
рема організувати психо-соціальний догляд; 

б) посилити зусилля з метою виявлення та профілактики хво-
роб, пов’язаних із ядерним забрудненням; 

в) зосередити більше уваги на підходи до допомоги людям на дов -
гостроковій основі, зокрема, шляхом підтримки ініціатив ООН у цій
сфері; 

г) вжити всіх належних заходів, у тому числі використання між-
народного співробітництва для профілактики й подолання шкідли-
вого впливу екологічної деградації на дітей, у тому числі забруднен-
ню довкілля та харчових продуктів.
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Щодо питання біорозмаїття, уряд України повинен спрямувати
основну увагу виконанню Карфагенського протоколу з питань біоло-
гічної безпеки до Конвенції про біологічне розмаїття. Як зазначалося
раніше, в Україні не існує спеціального закону або прозорої системи,
якою регулюється використання біотехнологічних продуктів, зокре-
ма, з точки зору реєстрації або надання дозволу на тестування.

КОМЕНТАРІ ДО ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ
СТОСОВНО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кирилюк М.С.
студентка 2 курсу, групи АТ-18-1 

кафедри автомобільного транспорту Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»

Науковий керівник: Докуніхін В.З.
доцент кафедри автомобільного транспорту 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Анотація. Наведено зміни і доповнення до Правил дорожнього руху
Ук раїни стосовно людей з інвалідністю.

Annotation. Amendments to the Road Traffic Rules of Ukraine for People
with Disabilities are given.

Постановами Кабінету Міністрів України № 883 від 10.11.2017,
№ 860 від 15.11.2017 і № 553 від 11.07.2018 у Правила дорожнього
руху України (ПДРУ) внесено ряд суттєвих змін і доповнень з ме -
тою підвищення статусу та безпеки дорожнього руху людей з інва-
лідністю, а саме.

«Водії зобов’язані бути особливо уважними до таких категорій
учасників дорожнього руху, як … особи, які рухаються в кріслах
колісних… бути особливо обережними до осіб з явними ознаками
інвалідності». Яким терміном доповнені ПДРУ?

ПДРУ доповнені новим поняттям «Крісло колісне».
«Крісло колісне — спеціально сконструйований колісний за сіб,

який призначений для руху на дорозі осіб з інвалідністю або осіб,
які відносяться до маломобільних груп населення. Крісло колісне
має щонайменше двоє коліс та обладнується двигуном чи приво-
диться в рух мускульної силою людини. Особа, яка рухається в кріс-
лі колісному — особа з інвалідністю або особа, яка відноситься до
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інших маломобільних груп населення і самостійно рухається на
дорозі в кріслі колісному».

Чи має людина з інвалідністю статус пішохода і учасника дорож-
нього руху?

«До пішоходів прирівнюються особи, які рухаються в кріслах ко -
лісних без двигуна, …везуть дитячу коляску чи крісло колісне. Осо ба,
яка рухається в кріслі колісному є учасником дорожнього руху». 

Який додатковий документ повинен мати водій з інвалідністю?
«У разі встановлення на транспортному засобі розпізнавального

знака «Водій з інвалідністю» — водій повинен при собі мати доку-
мент, що підтверджує інвалідність водія або пасажира (крім водіїв
з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів
з явними ознаками інвалідності)»..Чи зобов’язаний водій з інвалідністю
на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки користуватися
ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки?

«Водій зобов’язаний на автомобілях, обладнаних засобами пасив-
ної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не
перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозво -
ляється не пристібатися водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологіч-
ні особливості яких заважають користуватися ременями безпеки». 

Чи може водій з інвалідністю відступати від вимог деяких до -
рож ніх знаків?

«Водій з інвалідністю, що керує мотоколяскою або автомобі-
лем, позначеними розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю»,
або водій, що перевозить пасажира з інвалідністю, може відступати
від вимог дорожніх знаків 3.1 «Рух заборонено», 3.2 «Рух механіч-
них транспортних засобів заборонено», 3.35 «Стоянку заборонено»,
3.36 «Стоянку заборонено в непарні числа місяця», 3.37 «Стоянку
заборонено в парні числа місяця», 3.38 «Зона обмеженої стоянки»,
а також знака 3.34 «Зупинку заборонено» за наявності ним таблич-
ки 7.18 «Крім інвалідів».

Водієві забороняється користуватися розпізнавальним знаком «Во -
 дій з інвалідністю» за відсутності у водія чи пасажира документів, що
підтверджують інвалідність (крім водіїв з явними ознаками інваліднос -
ті або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності».

Як повинні розташовуватися на проїзній частині під час руху
особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна?

«особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна і ство-
рюють перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по
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краю проїзної частини в один ряд. Особи, які рухаються узбіччям
чи краєм проїзної частини в кріслах колісних без двигуна, повинні
пересуватися в напрямку руху транспортних засобів».

«У разі зупинки чи стоянки транспортних засобів в місцях, де
дозволено зупинку, стоянку чи паркування лише водіям, які пере-
возять пасажирів з інвалідністю, пасажир на вимогу поліцейського
повинен пред’явити документи, що підтверджують інвалідність
(крім пасажирів з явними ознаками інвалідності)».

Чи дозволяється в’їзд у пішохідну зону водіям з інвалідністю?
«У пішохідну зону в’їзд дозволяється автомобілям (мотоколяс-

кам), позначеним розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю»,
якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять паса-
жирів з інвалідністю. Якщо до об’єктів, розташованих на цій тери-
торії, є інші під’їзди, водії повинні користуватися лише ними».

Які застосовують нові таблички до дорожніх знаків?
«Табличка 7.17 «Особи з інвалідністю». означає, що дія знака 5.38

«Місце для стоянки» поширюється лише на мотоколяски і автомо-
білі, на яких установлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідніс-
тю» відповідно до вимог цих правил.

«Табличка 7.18 «Крім осіб з інвалідністю». Означає, що дія
знака не поширюється на мотоколяски і автомобілі, на яких уста-
новлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» відповідно до
вимог цих Правил. Застосовується із знаками 3.1 «Рух заборонено»,
3.34 «Зупинку заборонено», 3.35 «Стоянку заборонено», 3.36 «Сто -
янку заборонено в непарні числа місяця», 3.37 «Стоянку забороне-
но в парні числа місяця», 3.38 «Зона обмеженої стоянки»«. 

Яка застосована нова дорожня розмітка?
«Дорожня розмітка 1.30 — показує місця стоянки транспор-

тних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю чи на яких установ-
лено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю».

Яка впроваджується адміністративна відповідальність за зупин-
ку чи стоянку транспортних засобів на місцях, що позначені відповід-
ними дорожніми знаками чи дорожньою розміткою лише для транс-
портних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які
перевозять осіб з інвалідністю?

«Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що
позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою роз-
міткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних
засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять
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осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само
створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перево-
зять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транс -
портних засобів, неправомірне використання на транспортному
засобі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» тягне за собою
штраф у розмірі від 60 НМДГ (1020 грн) до 100 НМДГ (1700 грн). 

Учасники дорожнього руху повинні завжди пам’ятати, що водії
з інвалідністю можуть недостатньо чітко виконувати деякі дії з управ -
ління транспортним засобом: повороти, маневрування, гальмуван-
ня, подання попереджувальних і звукового сигналів тощо. 

Слід враховувати також суттєве збільшення часу на посадку во -
дія з інвалідністю у транспортний засіб і висадки з нього.

Під час об’їзду автомобіля, позначеного розпізнавальним зна-
ком «Водій з інвалідністю» доцільно збільшити інтервал, оскільки
під час посадки і висадки з автомобіля людина з інвалідністю може
користуватись милицями.

ПОЛІТИКА ІНКЛЮЗИВНОСТІ 
В КАТОЛИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

Кобель Ігор Григорович, 
керівник сектору супроводу студентів з особливими потребами, доктор Ph.D.

(Альберта), к.пед.н. (Драгоманова), Український католицький університет, 
ikobel@ucu.edu.ua

Анотація. Дослідження, в якому взяли участь 103 католицькі універси-
тети-члени Міжнародної Федерації католицьких університетів світу, ана-
лізує рівень зусиль навчальних закладів щодо забезпечення можливостей для
вступу студентів із інвалідністю та різних видів підтримки під час навчан-
ня. Проаналізовано доступність фінансової підтримки, наявність академіч-
ного, соціокультурного супроводу та допомоги в повсякденному житті на
кампусі, а також дотримання вимог архітектурної безбар’єрністі. 

Annotation. This paper presents findings of the global survey regarding
issues of access of students with disabilities to the higher education and support
available for those students in 103 Catholic universities around the world.
Evaluation of legislation concerning policies on rights of disabled persons for hig-
her education was carried out as well as the following aspects of the disabled stu-
dents services were explored: academic support, financial aid, socio-cultural
support, human aid, and architectural access. 
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До Міжнародної федерації католицьких університетів входять
192 університети і коледжі. Україну представляє Український
Католицький Університет (УКУ), єдиний католицький університет
на пост-радянських теренах, який успадкував і продовжує наукову
діяльність Греко-Католицької Богословської Академії, яку створив
у 1928–1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький. УКУ,
в якому є 6 факультетів, на яких навчається біля 2000 студентів, по -
зиціонує себе «відкритою академічною спільнотою, яка живе схід-
но-християнською традицією і виховує провідників суспільства,
професіоналів, для служіння в Україні та за її межами — в ім’я слави
Божої, спільного блага й людської гідності» [3].

Міжнародні документи та національне законодавство різних
країн закріпили у списку фундаментальних прав людини право на
освіту [1; 2; 8]. Якщо забезпечення доступу до освіти для дітей шкіль-
ного віку є загальноприйнятим стандартом у більшості країн світу, то
питанню забезпечення доступу і підтримки осіб з інвалідністю у вищій
школі не приділено достатньо уваги в ряді країн [8]. Тому, слідуючи
світовому тренду у вищій школі, перед католицькими університетами,
в яких крім суто богословських факультетів присутні спеціальності
соціального, гуманітарного, технічного та медичного напрямків, гос-
тро стоїть питання доступу осіб із інвалідністю до навчання та під-
тримка цих студентів впродовж всього терміну навчання як у навчан-
ні, так і в інтеграції в університетське життя, а пізніше в соціум.
Дослідники зазначають, що доступ до пристосувань являє собою кри-
тичний компонент для успішного навчання студентів із інвалідністю
[4; 6; 9; 10] і роблять висновок, що католицькі вищі навчальні заклади
повинні відповідати на потреби студентів не лише через вимоги, що
закладені у законодавчих актах про освіту, але також і через моральні
зобов’язання і християнські цінності [5; 7; 10]. Результати досліджен-
ня виявили, що термін «інвалідність» не прописаний чітко в різних
законодавчих документах. Найчастіше концепція інвалідності не асо-
ціюється із хворобою, проте включає в собі ідею залежності, що визна-
чається як «обмежена самостійність та ав тономність» [9; 10]. На дер-
жавному рівні всі демократичні законодавства містять фрази, що
гарантують рівність усіх людей і забороняють всі форми дискриміна-
ції, проте, незважаючи на існування якісного законодавства, особли-
во в розвинутих країнах, студенти з інвалідністю не завжди можуть
ефективно скористатися офіційно затвердженими правами [8]. В роз-
винутих країнах дорослі і діти з інвалідністю ма ють гарантований
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доступ до інклюзивної освіти. В країнах із середнім або низьким рів-
нем доходів, незважаючи навіть на існування законів, які мають на
меті забезпечити інтеграцію осіб з інвалідністю та їхню активну участь
в суспільстві, часто відсутні механізми їх ефективної імплементації [10;
8]. В результаті дослідження всі католицькі університети були розділе-
ні на три групи за їх готовністю до прийому та підтримки студентів
з інвалідністю: 1. Недостатність інформаційно-ос віт ніх заходів в уні-
верситетах на сьогоднішній день не дають можливості організувати
безперешкодний прийом студентів із інвалідністю та їхню академічну
підтримку, хоча університети декларують сильне бажання це зробити.
2. Заходи із підтримки в університетах впроваджено в обмеженому ви -
гляді, що вимагає формалізації та інтенсифікації зусиль через навчан-
ня та ознайомлення із найкращим досвідом. 3.Заходи впроваджені
настільки ефективно, що можуть стати зразками для вивчення та
переймання досвіду іншими католицькими університетами.

Значну кількість католицьких університетів можна віднести до
перших двох груп, бо проблема підтримки студентів із інвалідністю
була визнана в системі вищої католицької освіти порівняно недавно.
Зусилля в університетах мають бути спрямовані на: (1) розвиток
і впровадежння спеціальних заходів для підтримки студентів із інва-
лідністю та/або створення служб підтримки; (2) впровадження
фізичних та навчальних пристосувань; (3) організацію навчання та
заходів із розповсюдження знань про інвалідність в університетській
спільноті; (4) дослідження у сфері інвалідності; (5) роботу із держав-
ними органами, громадським сектором та професійними агенціями,
які опікуються людьми з інвалідністю. Розвиток і впровадження спе-
цифічних заходів університетами для підтримки студентів із особли-
вими потребами формують і надихають соціальні зміни і розвиток
більш інклюзивного суспільства, бо в суспільстві такі концепції як
універсальний дизайн, боротьба проти дискримінації і визнання різ-
номанітності поступово стають важливими зобов’язаннями. 

Список використаних джерел

1. Конвенція про права осіб з інвалідністю (2009). [Електронний ре -
сурс] / ООН // Публікації Верховної Ради України. — 2009. — Режим
доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

2. ООН. Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993
року «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для ін -
ва лідів» [Електронний ресурс] / ООН // Публікації Верховної Ради

для розвитку інклюзивного Секція VIІ
освітнього середовища



246

України. — 1993. — Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/995_306

3. Український католицький університет [Електронний ресурс] — 2019.
https://ucu.edu.ua/about/

4. Adams, K. S., & Proctor, B. E. Adaptation to college for students with dis-
abilities and without disabilities: Group differences and predictors /
K. S. Adams, B.E. Proctor // Journal of Postsecondary Education and
Disability — 2010. — 22(3).

5. Carlson, M. Aquinas on Inclusion: Using the Good Doctor and Catholic
Social Teaching to Build a Moral Case for Inclusion in Catholic Schools
for Children with Special Needs / M. Carlson // Journal of Catholic Edu -
cation — 2014. — 18 (1). 

6. Jorgenson, S., Fichten, C., Havel, A., Lamb, D., James, C., & Barile, M. Aca -
demic performance of college students with and without disabilities // An
archival study — 2005. 

7. Sparks, R. L., Javorsky, J., & Philips, L. College students classified with
ADHD and the foreign language requirement // Journal of Learning
Disabi lities — 2004 — № 37 17.Strasburger, R., Turner, M., & Walls, R.
(1999). Factors relating to the postsecondary successof students with lear -
ning disabilities // Journal of the First Year Experience and Students in
Transition — 1999. — № 11(1) — С. 63–76. 

8. Wasielewski, L. M. Academic Performance of Students with Disabilities in
Higher Education: Insights from a Study of One Catholic College // Jour -
nal of Catholic Education — 2016, № 20 (1). Режим доступу до ресурсу
http://dx.doi.org/10.15365/joce.2001062016 

9. Witte, R. H., Philips, L., & Kakela, M. Job satisfaction of college graduates
with learning disabilities / Witte, R. H., Philips, L., & Kakela, M // Journal
of Learning Disabilities — 1998. — № 31.

ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВИ 
ДЛЯ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Красюк Вячеслав Володимирович,
студент 4 курсу за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Лукашенко Тетяна Федорівна, 

к.пед.н., доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна» 

taniainst@gmail.com

Анотація. Участь України в більшості міжнародних конференцій
з питань захисту довкілля важливий крок до подолання екологічної кризи.
Позитивним моментом є усвідомлення державою пріоритетних напрям-
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ків розбудови інклюзивного середовища. Прийняття документів стосовно
охорони довкілля сприятимуть виходу країни з екологічної кризи.

Annotation. Ukraine’s participation in most international conferences on
environmental protection is an important step towards overcoming the environ-
mental crisis. A positive point is the state’s awareness of the priority areas for
building an inclusive environment. The adoption of environmental documents
will help the country to emerge from the environmental crisis.

Чорнобильська катастрофа відіграла значну роль у підвищенні
рівня інформованості населення України про важливість захисту
довкілля і людей з особливими потребами. Країну було залучено до
активної участі в більшості міжнародних конференцій, що проводи-
лися протягом останнього десятиріччя Організацією Об’єднаних
Націй з численних питань охорони навколишнього природного сере-
довища. Україна брала участь у міжнародних переговорах на найви-
щому рівні з питань сталого розвитку в Йоганнесбурзі у 2002 році, де
вона підтвердила своє зобов’язання сприяти довготривалому сталому
розвитку. Хоча Україна виробила багато різних напрямків політики та
прийняла важливе законодавство з урахуванням складних екологіч-
них умов у країні, проте, на підставі наявних даних важко оцінити,
якою мірою реалізуються згадані закони і політичні напрямки з тим,
щоб визначити досягнутий прогрес. Позитивним є те, що, очевидно,
з’являється важливе усвідомлення актуальності охорони довкілля,
і ряд міністерств, установ, неурядових організацій та інших органів
зосереджують увагу на досягненні довготривалого сталого розвитку.

Україна видала низку важливих документів, у яких заявляє про
свій намір вирішувати екологічні питання відповідно до принципів
сталого розвитку. Наприклад, це знайшло відображення у звернен-
ні Президента України до Верховної Ради України, озаглавленого
«Україна: шлях у 21 століття, стратегія економічного та соціального
розвитку». Серед інших важливих документів — «Основні напрям-
ки соціальної політики на період до 2024 року», «Стратегія змен-
шення бідності», «Концепція розвитку охорони здоров’я населення
України» та «Основні напрямки земельної реформи».

У рамках підготовки на загальнодержавному рівні Світового
саміту з питань соціального розвитку (WSSD) складено Націо наль -
ний звіт про хід виконання положень «Порядку денного 21» — за
десятиліття 2002–2012 рр. Основні принципи державної політики
у сфері охорони навколишнього природного середовища закріпле-
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но у відповідних статтях Конституції. В іншому документі «Основні
напрями державної політики України в галузі охорони навколиш-
нього природного середовища, використання природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки», затвердженому Верховною
Радою України, визначається державний підхід до довгострокового
системного вирішення екологічних проблем. Згаданий документ
передбачає раціональне використання природних ресурсів, визна-
чає пріоритетні завдання захисту навколишнього природного сере-
довища та механізми їх досягнення. 

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про біологічне розмаїття.
В рамках цього документа уряд працює над забезпеченням захисту,
екологічно сталого використання та відновлення біологічного й лан-
дшафтного розмаїття. З метою створення належної законодавчої бази
для захисту біорозмаїття Верховною Радою України прийнято Закон
України про рослинний світ, який видано пізніше. Законом регулю-
ється захист, використання та збереження багатої біоти України.

РОЗВИТОК НАНОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Лобода Юрій Сергійович,
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Анотація. Підвищити якість життя людини за допомогою техноло-
гій можна різними способами. Серед них: можливості сучасної генетичної
інженерії, біоінженерії, штучного інтелекту та молекулярної нанотехно-
логії. Трансгуманісти вірять у те, що як мінімум можна суттєво «від-
класти» природній процес старіння, позбутися багатьох фізичних вад,
хво роб, а також покращити розумові здібності і навіть побороти смерть.
Кінцевою метою є створення продукту, який допоможе при деяких важ-
ких пошкодженнях мозку через інсульт та ракові ураження, а також сут-
тєво покращить здатність людини зберігати й обробляти інформацію.

Annotation. It’s possible to improve people by technologies in different ways.
For example by possibilities of modern genetic engineering, bioengineering, arti-
ficial intelligence and molecular nanotechnologies. Transhumanists believe that it is
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possible to delay natural process of aging, lose a lot of physical defects, illnesses, make
intelligence better and even beat death. The final goal is a creation of product, which
can help with managing with serious injuries of brain in case of stroke and cancer
injuries. Also, it can improve people’s ability to save and process information.

Актуальність теми: на даний момент нанотехнології мають ве -
ли кі перспективи у розвитку людини.

Мета: підвищення якості життя населення, досягнення еконо-
мічного зростання, розвиток фундаментальної науки, освіти та
культури, забезпечення оборони і безпеки країни.

Основний матеріал: у розвинених країнах усвідомлення ключової
ролі, яку вже в недалекому майбутньому будуть грати результати ро -
біт з нанотехнологій, призвело до розробки широкомасштабних про-
грам щодо їх розвитку на основі державної підтримки. Наприклад,
у 2016 році засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск став
одним зі співзасновників компанії Neuralink, яка має на меті поєдна-
ти мозок людини з комп’ютером, «створивши пристрій мікронного
розміру, який буде введений в мозок хірургічним шляхом».

Інший приклад — позбавлення від хвороб за допомогою реда-
гування генів. Сьогодні багато компаній у Кремнієвій долині в Ка лі -
форнії переконані, що «біологія стане наступною великою обчислю-
вальною платформою, ДНК буде кодом, який її запускає, а CRISPR
буде мовою програмування», про це говорить стаття у виданні Wired.
Технологія може дозволити врятувати людство від надзвичайно ве -
ликої кількості хвороб, серед яких кістозний фіброз, хвороба Гантінг -
тона, ВІЛ/СНІД, деякі види онкології або м’язова дистрофія. Ще
один спосіб — це використання різноманітних пристроїв. Ней ро про -
тезування, наприклад, є одним із прикладів роботи нейрокомп’ютер-
ного інтерфейсу. Відомі нам звичайні протези існують уже багато
років, технології дозволяли робити їх дедалі зручнішими для людей.
А нейрокомп’ютерний інтерфейс повністю змінює уявлення про
класичне протезування — тепер людина завдяки своїм думкам здат-
на рухати пальцями на протезі.

Але одна справа, коли технології допомагають людям з обмежени -
ми можливостями повернутися до повноцінного життя. Зовсім ін ша —
коли здорові люди намагатимуться вдосконалити вже наявні навички.

Багато хто звертає увагу на низку етичних проблем, пов’язаних
із суттєвим вдосконаленням фізичних та розумових здібностей
великої кількості людей.
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Наразі розвиток технологій, необхідних для досягнення всіх
цілей транс гуманістів, перебуває лише в початковій стадії і зде-
більшого спирається на ще не реалізовані досягнення в галузі ген-
ної інженерії, нанотехнології та багатьох інших наук.

Тому, є два варіанти: або ж дозволити повноцінний розвиток
цих технологій і дати людству користуватися їхніми можливостями,
або ж запровадити суворі регулювання, щоб не допустити можли-
вих «побічних ефектів». У будь-якому разі, багато хто погоджується,
що використання надсучасних технологій для покращення можли-
востей людини на вряд чи можливо буде зупинити.

Завдяки розвитку нанотехнологій, які почали активно розвива-
тися наприкінці 80-х років ХХ століття, синтезована значна кіль-
кість наноматеріалів. За цей період вченими світу розроблені такі
наноматеріали: фулерени, ліпосоми, дендримери, наносфери, на но -
стержні, наноплівки, нанотрубки, нанокомпозити, нанокристали,
нанодротинки, нанопорошки, нанороботи, нанокапсули, нанобіо-
сенсори, нанопристрої, нанобіоматеріали, наноструктурні рідини
(колоїди, міцели, гелі, полімери), фармакологічні нанопрепарати,
засоби захисту від куль (спеціальні жилети).

Висновок: таким чином, розвиток нанотехнологій є невід’єм-
ною частиною часткового вирішення питання підвищення якості
як продукції так і життя. А також допоможе в майбутньому вести
активну конкуренцію на внутрішньому та зовнішньому ринках.

КОРИСТЬ ІСНУВАННЯ «РОЗУМНИХ АВТОМОБІЛІВ» 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Мартиненко Ігор Андрійович,
студент 3 курс, група АТ 17-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
real2000martyn@gmail.com 

Науковий керівник: Тропіна А.О.,  старший викладач 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Анотація. Всі люди абсолютно рівні між собою, незалежно від ста-
тусу, думки, віри та можливостей. З таким твердженням згодні й спе-
ціалісти у сфері машинобудування, і саме тому, вони створили автомо-
біль, який дасть можливість людям з особливими потребами повноцінно
керувати автомобілем. Такі автомобілі будуть користуватися попитом
в найближчому майбутньому.
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Annotation. Аll people are absolutely equal regardless of status, thoughts,
beliefs and opportunities. The experts at the field of engineering agree with this
statement, and that is why they have created a car that will give opportunity for
people with special needs to drive a car. Such cars will be in demand in the
nearest future.

Актуальність теми: на сьогоднішній день розробка та виготов-
лення «розумних автомобілів» для людей з особливими потребами
має великі перспективи та сприяє технологічному прогресу у роз-
витку машинобудування.

Мета: підвищення якості життя населення, надання можливос-
ті їздити по місту та подорожувати людям с особливими потребами.

Основний матеріал: на сьогоднішній день компанії «Volvo» та
«Toyota» є одними з перших, хто створює «розумні автомобілі». Такі
автомобілі є корисними, так як вони полегшують самостійне пере-
сування людей з особливими потребами, а також підвищують зруч-
ність керування автомобілем завдяки інноваціям у технологічному
оснащенні автомобілів. Автомобіль обладнаний датчиками руху з усіх
сторін, а також потужнішим штучним інтелектом. Даний автомо-
біль керуватиме, гальмуватиме і навіть здійснюватиме аварійне від-
ключення замість водія. Датчики руху допомагають визначити від-
стань інших машин від вашої, а штучний інтелект, в свою чергу,
допомагає уникнути ДТП та оминути перешкоди на дорогах. Ком па -
нія «Nissan» заявила, що обладнає автомобілі марки «Infiniti» комп’ю -
терним управлінням протягом року, і сподівається, що ця система
дозволить скоротити удвічі число жертв на дорогах до 2020 року.
Також штучний інтелект може визначити стан настрою та стан пиль -
ності водія використовуючи бортовий комп’ютер.

Крісло водія такого автомобіля висувається до нього автоматично.
Воно обладнане джойстиком, який в свою чергу замінює кермо. Двері
автомобіля відкриваються вверх, тим самим надаючи більше простору,
а місце для зберігання коляски знаходиться у задній частині автомобі-
ля. Автомобіль створений на електричній основі, тому є екологічно
чистим і не має загрози забруднення навколишнього середовища.

На жаль, у таких автомобілів є недолік — їх ціна. Я вважаю, що
не кожна людина може дозволити собі такий автомобіль. Облад -
нання та конструкція надзвичайно дорогі. Ідея створення таких
автівок досить геніальна та корисна, та чи є в ній сенс, якщо її так
важко придбати? 
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На мою думку, це питання можна вирішити таким шляхом:
створити автомобіль з таким самим обладнанням, але з простішою
конструкцією. Так, це зменшить ціну на автомобіль та зробить його
більш доступним для людей. Адже, я вважаю, що мета створення
таких автівок не тільки в тому, щоб отримати прибуток з їх продажу
та підняти рівень економіки, а також у вирішенні проблеми підви-
щення комфорту та якості життя людей з особливими потребами. 

Висновок: таким чином, існування «розумних автомобілів» які
дбають не тільки про комфорт людини, а й про вплив на навколиш -
нє середовище, безперечно, надає велику кількість переваг. З вирі-
шенням питання про вартість таких автомобілів, а саме, її знижен-
ня, попит на них стане дуже великим. Так, цей період інноваційних
досягнень у технологічному оснащенні автомобілів стане одним із
найгучніших в процесі розвитку автомобільної галузі та здійснить
великий прогрес у машинобудуванні. 

ЗАВДАННЯ, ІНДИКАТОРИ ТА СТАН ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ
ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ РОЗБУДОВИ

ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мельнийчук Вадим Миколайович,
студент 4 курсу спеціальность «Хімічні технології та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Брускова Діана-Марія Ярославівна,

к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

meryl.diana@gmail.com

Анотація. Внаслідок поступового забруднення джерел прісної води, не -
за довільного технічного стану та зношеності систем водовідведення
й водопостачання, застосування застарілих технологій водопідготовки
знижується якість питної води. Екологічна ситуація в Україні характери-
зується значними регіональними відмінностями за рівнем техногенного
навантаження на навколишнє природне середовище. Протягом останніх
років спостерігається відносна стабілізація рівня техногенного наванта-
ження, що обумовлено структурними змінами в економіці держави та спа-
дом виробництва, пов’язаного з наслідками фінансово-економічної кризи. 

Annotation. Due to the gradual contamination of fresh water sources, poor
technical condition and deterioration of drainage and water supply systems, the
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use of outdated water treatment technologies reduces the quality of drinking
water. The ecological situation in Ukraine is characterized by significant regio-
nal differences in the level of man-made load on the environment. In recent
years, there has been a relative stabilization of the technogenic load, due to
structural changes in the economy of the country and a decline in production due
to the effects of the financial and economic crisis.

Сформовано глобальне бачення Цілей Розвитку Тисячоліття з чіт-
кою системою цілей, цільових індикаторів та часовими рамками їх
досягнення — бачення цілей розвитку для всіх і для кожного. Це не
просто абстрактні та амбітні цілі. Їх досягнення передбачає втілення
реальних змін у життя людей у напрямку не лише зменшення рівня
бідності, а й створення гідних умов для їх життєдіяльності та доступу
до публічних послуг. Україна приєдналась до глобально визнаних ці -
лей разом з іншими 189 країнами світу і взяла на себе політичні зобо -
в’я зання щодо досягнення до 2020 року цілей та завдань з їх реалізації.

За останні роки у світі відбулися зміни. Але доступ до чистої
води та санітарії продовжує бути фактором ризику смертності від
інфекційних захворювань. Настав час рішучих змін. Сформована
на глобальному рівні система Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ)
містить 8 цілей, 21 завдання та 60 індикаторів для кількісної оцінки
прогресу. Ціль 7 цієї системи — сталий розвиток довкілля.

Завдання та індикатори розділу сталого розвитку довкілля про-
грами ЦРТ. Розділ сталого розвитку довкілля має чотири завдання.

1. Збільшити частку населення, що має доступ до централізова-
ного водопостачання, зокрема до 90% — міського населення та до
30% — сільського.

2. Стабілізувати викиди парникових газів на рівні, нижчому на
20% за рівень 1990 року.

3. Стабілізувати забруднення водних об’єктів. Стабілізувати на
рівні 8500 млн. куб. м/рік обсяг скидів стічних вод у поверхневі вод -
ні об’єкти.

4. Збільшити лісистість території України до 16,1% та площу
природоохоронних територій. Розширити мережу природних запо-
відників, біосферних заповідників та національних природних пар-
ків до 3,5% від загальної площі території України і до 9,0% — загаль-
ну площу територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Виконання зазначених вище завдань повинно контролюватись
наступними індикаторами:
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1.1. Частка населення міських поселень, що має доступ до цен-
тралізованого водопостачання, % від загальної кількості міського
населення.

2. Частка сільського населення, що має доступ до централізова-
ного водопостачання, % від загальної кількості сільського населення.

2.1. Обсяг шкідливих викидів в атмосферу від стаціонарних
джерел забруднення, млн. т на рік.

2.2. Обсяг шкідливих викидів в атмосферу від пересувних дже-
рел забруднення, млн. т на рік.

3.1. Обсяг скидів зворотних вод, млн. куб. м на рік.
4.1. Лісистість територій, відношення земель, вкритих лісовою

рослинністю, % до загальною площі території України.
4.2. Частка площі заповідників, біосферних заповідників, на ціо -

нальних природних парків, % до загальної площі території України.
4.3. Частка площі території та об’єктів природно-заповідного

фонду України, % до загальної площі території України.
Інтенсивний розвиток виробництва зумовлює порушення рів-

новаги в навколишньому природному середовищі, що призводить до
загострення соціально-економічних проблем. Одночасно з вичер-
панням запасів невідновлювальних сировинних та енергетичних
ресурсів посилюється забруднення довкілля, особливо водних
ресурсів та атмосферного повітря, зменшуються площі лісів і родю-
чих земель, зникають окремі види рослин і тварин тощо. Це нега-
тивно впливає на природно-ресурсний потенціал держави та здо-
ров’я населення. Загострюються проблеми, пов’язані зі збиранням,
утилізацією, знешкодженням та видаленням відходів усіх класів
небезпеки. Крім того, незадовільними темпами розширюється
мережа природно-заповідних територій та об’єктів.

Недостатніми темпами впроваджуються маловідходні ресурсо-
та енергозбережні технології. 
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«ЗЕЛЕНА ХІМІЯ» ТА «ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Мороз Іван Васильович,
студент 4 курсу спеціальность «Хімічні технології та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Габ Ангеліна Іванівна, 

к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», 

lina_gab@ukr.net

Анотація. Хімічні підходи та технології відіграють значну роль
у розв’язанні проблем збереження навколишнього середовища. Це — забез-
печення населення чистою водою, доброякісною їжею, ефективними ліка-
ми, екологічними джерелами енергії. Вирішення цих питань виведе країну
на шлях вирішення природоохоронних проблем. Розвиток «зелених рухів» та
«зелених технологій» сприятиме зменшенню забруднення довкілля шкідли-
вими для людини речовинами. Перспективним є урахування можливих
негативних явищ ще на стадії створення нових матеріалів і технологій.

Annotation. Chemical approaches and technologies play a significant role in
solving the problem of environmental conservation. This is to provide the popu-
lation with clean water, good food, effective medicines, and ecological energy
sources. Addressing these issues will lead the country to address environmental
protection issues. The development of «green movements» and «green technolo-
gies» will help to reduce environmental pollution by substances harmful to human
health. It is promising to take into account the possible negative phenomena at
the stage of creation of new materials and technologies.

Досягнення фундаментальної хімії та сучасних технологій знач-
ною мірою обумовлюють відповідний рівень розуміння будови мате-
ріального світу, а хімічні підходи та технології відіграють ключову
роль у розв’язанні глобальних проблем сталого розвитку та збережен-
ня навколишнього середовища, в забезпеченні населення планети
чистою водою, їжею, ефективними ліками, енергією. Ро зу міння цьо -
го повинно сприяти створенню та впровадженню нових екологічно
безпечних, енерго- та ресурсозбережних процесів хімії та хімічної тех-
нології, сприяти модернізації економіки країни, подо ланню її сиро-
винного характеру та переведенню на сучасний високотехнологічний
шлях розвитку багатьох екологічних і природоохоронних проблем.

Серйозним спонукальним та об’єднувальним моментом у бороть-
бі за ці цілі є так звані «зелені» рухи та «зелені» технології. Початок
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«зеленому» руху було покладено ще в 60-і роки ХХ століття, коли гро-
мадськість Північної Америки та Західної Європи, яка виступає за збе-
реження навколишнього середовища, досягла посилення природоо-
хоронного законодавства та контролю за використанням токсичних
хімікатів у різних галузях економіки й соціальної сфери. Окрім штраф-
них санкцій та заборони застосування ряду особливо небезпечних
хімікатів, посилилась увага до пошуку менш токсичних заміщуваль-
них хімічних речовин, альтернативних технологій енерго- та ресурсоз-
береження. Більше того, законодавчо було введено токсикологічний
контроль отриманих і застосовуваних хімічних речовин та матеріалів.

Визначення «зеленої» хімії («зелених» технологій), прийняте
ІЮПАК, таке: «Зелена хімія та зелені технології — відкриття, роз-
робка та використання хімічних продуктів і процесів, які зменшу-
ють або виключають використання та утворення шкідливих речо-
вин». Визначення вказує на необхідність урахування можливих
негативних явищ ще на стадії створення нових сполук, про що
раніше дослідники часто не замислювалися. 

Створення нових екологічно безпечних технологій сприятиме
вирішенню природоохоронних і екологічних проблем суспільства.
Активність суспільства, а саме, «зелені рухи» в різних країнах світу
мають визначальне значення для вирішення зазначених проблем.
Об’єднання зусиль на державному й міжнародному рівнях сприя-
тиме збереження здоров’я людини та гармонійному розвитку інк-
люзивного середовища.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДОВКІЛЛЯ

Набекало Дмитро Анатолійович,
студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Габ Ангеліна Іванівна, 

к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», 

lina_gab@ukr.net

Анотація. Важливими питаннями для досягнення сталого розвитку
довкілля є забезпечення доступу населення до питної води, поліпшення її
якос ті, зменшення забруднення навколишнього середовища. В цьому аспекті
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важливою є міжнародна співпраця з питань охорони довкілля та розвитку
природоохоронної справи. Найближчим часом основні зусилля слід спрямову-
вати на створення систем централізованого водопостачання. Не менш
важ ливим є і вдосконалення систем знешкодження побутових та промисло-
вих відходів. Ці моменти повинні знайти відображення в Стратегії націо-
нальної економічної політики та Стратегії сталого розвитку України.

Annotation. Important issues for achievement of the environment sustainab-
le development are the the population access to drinking water, its quality impro-
vement, and environmental pollution reduction. International cooperation on
environmental protection issues and development is important in this respect. In
the nearest future, major efforts should be directed towards the creation of public
water supply systems. Equally important is the improvement of disposal systems for
domestic and industrial waste. These points should be reflected in the National
Economic Policy Strategy and the Sustainable Development Strategy of Ukraine.

Для досягнення сталого розвитку довкілля необхідно вирішити
широкий спектр природоохоронних питань, серед яких — доступ
населення до питної води (централізованого водопостачання) та
покращення її якості, а також зменшення забруднення навколиш-
нього природного середовища.

Крім того, увага має бути спрямована на вдосконалення управ-
ління природними ресурсами, підтримку міжнародної співпраці
з питань охорони навколишнього природного середовища та роз-
витку природоохоронної справи. Впровадження послідовної еко-
логічної політики має підвищити доступність питної води належної
якості для населення, стабілізувати викиди і скиди забруднюваль-
них речовин, збільшити площу природного заповідного фонду
(ПЗФ) та показник лісистості. 

Щодо сталого розвитку довкілля, вважається за доцільне спряму-
вати зусилля на наступні заходи: створення систем централізованого
водопостачання у населених пунктах, що користуються привізною
або неякісною питною водою; вдосконалення системи поводження
з побутовими та промисловими відходами та створення потужнос-
тей із знешкодження та переробки згаданих відходів; систематичне
корегування існуючих зборів за викиди забруднювальних речовин,
залежно від їх обсягу й забруднення повітря та проведення їх що -
річної індексації; зменшення обсягу суцільних рубок лісів; збільшен-
ня площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення; поліп-
шення якості лісів та їх вікової структури; розширення мережі
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природно-заповідного фонду; збереження генофонду рослинного та
тваринного світу в межах територій і об’єктів природно-заповідного
фонду; забезпечення екологічно збалансованого природо-користу-
вання в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Також важливим кроком у напрямі забезпечення сталого роз-
витку буде затвердження Стратегії національної екологічної полі-
тики та Стратегії сталого розвитку України.

Зазначені вище природоохоронні питання є важливими з точ -
ки зору зменшення негативних наслідків впливу урбанізації на здо-
ров’я людини. Міжнародна співпраця в цьому напрямку сприятиме
покращенню всесвітнього інклюзивного середовища. Без держав-
ної підтримки вирішення цих питань є проблематичним.

СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 
ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ РОБОТИ 

В ГАЛУЗІ «МАЛОТОНАЖНОЇ» ТА «ЗЕЛЕНОЇ» ХІМІЇ

Новіков Микола Ігорович,
студент 1 курсу спеціальності «Хімічні технології та інженерія» 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Дмитро Борисович, 

к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», 

shakhnin@ukr.net

Анотація. Малотоннажні хімічні виробництва в Україні, що базу-
ються на застарілих, екологічно небезпечних технологіях, є базовим на -
прямом у більшості галузей економіки. В Україні постає проблема ство-
рення власної екологічно безпечної галузі малотонажного виробництва.
Висока конкурентна спроможність цих виробництв на міжнародному
ринку підвищить експортний потенціал держави. Впровадження сучас-
них малотоннажних виробництв і вдосконалення науково-дослідної та
дослідно-конструкторської роботи в цій галузі сприятиме перебудові та
заміні існуючих виробництв на сучасні екологічно безпечні, нешкідливі для
здоров’я людини. В такому аспекті важливим є значення розвитку мало-
тоннажних виробництв для становлення інклюзивного середовища.

Annotation. Fine chemicals industry in Ukraine based on outdated, envi-
ronmentally hazardous technologies are the basic direction in most industrial
sectors. In Ukraine, there is a problem of creation of own ecologically safe branch
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of fine chemicals production. The highly competitive ability of these industries at
the international market will increase the export potential of the country. The
introduction of modern fine chemicals industriy and the research and develop-
ment works improvement in this field will facilitate the restructuring and replace-
ment of existing industries with modern environmentally safe ones, harmless to
human health. In this aspect, the importance of development of fine chemicals
industry for the development of an inclusive environment is important.

Особливо скрутне становище в галузі малотонажного хімічного
виробництва через багаторічне недалекоглядне ігнорування цієї про-
блеми склалося в Україні. Недостатня кількість або повна відсутність
багатьох речовин та матеріалів малотонажної хімії для автомобільної,
авіа-, оборонної, електронної промисловості, приладобудування,
пре паратів для медицини, ветеринарії та сільського господарства,
харчової промисловості, хімікатів для поліграфії, контролю за станом
навколишнього середовища, реактивів для наукових досліджень,
товарів побутової хімії тощо значною мірою паралізували розвиток
багатьох галузей економіки і примусили споживача закуповувати цю
продукцію або матеріали для її виготовлення (часто за невигідних
умов) за кордоном. Стан справ ще більше погіршується й тим, що
навіть та невелика частка наявних в Україні малотонажних хімічних
виробництв базується на застарілих технологіях, є енергоємними
і екологічно небезпечними, що потребує невідкладного вирішення
пов`язаних з цим наукових робіт з цього напряму.

Про те, що речовини і матеріали хімічного виробництва є базо-
вим напрямом, який визначає прогрес в більшості галузей економі-
ки, свідчить пріоритетне фінансування державою науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) саме з цього напряму
у високорозвинених країнах. Як приклад, в Японії з коштів, витраче-
них державою на НДДКР в останні роки за всіма напрямами 60%,
фінансування припадає на розробку нових речовин і матеріалів хі -
мічного виробництва. У світі сотні наукових фондів і компаній що -
ро ку витрачають понад $40 млрд. на фундаментальні дослідження та
створення технологій малотонажних хімічних речовин і матеріалів.
Щонайменше 30 країн мають національні або регіональні науково-
технічні програми в цій галузі. Ігнорування необхідного пріоритет-
ного фінансового забезпечення науково-технічних робіт зі створен-
ня малотонажних речовин та матеріалів хімічного виробництва
в останні роки в Україні призвело до того, що доля фінансування
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НДДКР стала в сотні, а в деяких напрямах хімії навіть в тисячі разів
меншою, ніж у розвинених країнах, що вже негативно позначилось
на стані різних галузей економіки. Така політика є недалекоглядною
і хибною в сучасних умовах розвитку України.

Очевидний вихід із украй важкого становища, що склалося,
полягає в тому, що в процесі структурної перебудови економіки
України необхідне створення власної високорентабельної та еколо-
гічно безпечної галузі малотонажного хімічного виробництва, що
базується на передових технологіях і зорієнтована на випуск широко-
го асортименту полігамної продукції, здатної забезпечити кардиналь-
ний прогрес у функціонуванні й розвитку різних галузей промисло-
вості. З іншого боку, оскільки багато нових речовин і матеріалів
малотонажного виробництва належать до сучасної наукоємної про-
дукції, якій притаманна висока конкурентоспроможність на між-
народному ринку, вони здатні значною мірою розширити та підви-
щити експортний потенціал України.

Перші кроки з вирішення цієї гострої проблеми були зроблені
з ініціативи НАН України ще в 2003 році, коли була створена держав-
на багатогалузева науково-технічна програма «Нові хімічні речовини
і матеріали малотонажного виробництва для заміни імпортованих».
У її виконанні брали участь понад 40 наукових установ і організацій
НАН України, Міністерства освіти і науки України та ін., а також
понад 50 промислових підприємств, на яких проводилась апробація
ряду розробок за проектами програм. На жаль, у 2011 році виконання
робіт з цього напряму було припинено через відсутність фінансуван-
ня, незважаючи на численні звернення Мінпрому України і Націо -
нальної академії наук України про хибність прийняття такого рішен-
ня, що призвело до непоправної 10-річної втрати часу в модернізації
та перебудові хімічної сфери економіки України. В той же час біль-
шість європейських науково-технічних програм в останні роки спря-
мовано саме на створення нових речовин і матеріалів.

Практична відсутність контролю за впливом виробництв на до -
в кілля паралізує розвиток економіки держави. Це також примушує
ор ганізовувати закупівлю продукції за кордоном. Модернізація іс -
ную чих технологій — невідкладне завдання сучасного розвитку ви -
робницт ва. Науково-дослідна та дослідно-конструкторська роботи
в цій галузі по винні бути спрямовані на збереження навколишньо-
го середовища і ком фортне безпечне існування людини в ньому.
Саме поєднання цих завдань є однією з умов гармонійного розвит-
ку інклюзивного суспільства.
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ТЕХНОЛОГІЯ НАПОЇВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
ІЗ ДОДАВАННЯМ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ

Оліферчук Оксана Григорівна, 
ст. викладач кафедри технології харчування

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
olofer@ukr.net

Бишовець Леся Григорівна,
ст.викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

Черкаського державного технологічного університету
lesia_byshovets@ukr.net

Анотація. Обґрунтовано доцільність використання в якості БАД вод -
них екстрактів шипшини, лоха, обліпихи, м’яти перцевої. Запропоновано
алгоритм їх використання широкому колу споживачів. 

Annotation. The expediency of using as a dietary supplement water extracts
of rose hips, sucker, sea buckthorn, peppermint is substantiated. An algorithm for
their use to a wide range of consumers is proposed.

Актуальність проведеного дослідження обґрунтовується пошу-
ком нових сировинних ресурсів та розробок спрощених технологій
оздоровчого харчування. Напої, як відомо, — продукт, що легко
й швидко проходить фізіологічний процес травлення. Тому їх
доцільно збагачувати біологічно-активними речовинами для швид-
кого проникнення нутрієнтів до клітин організму. Для дослідження
нами обрано багату на вміст біологічно-активних речовин дикорос-
лу сировину: плоди шипшини, лоха, обліпихи та листя м’яти пер-
цевої, які здавна використовувались у народній медицині, як ліку-
вальні. Проте, швидкі темпи розвитку науково-технічного прогресу
та урбанізація населення призвели до виродження культури спожи-
вання цих та десятків інших видів дикоростучих рослин. 

Попередні дослідження вчених доводять, що оптимальним тех-
нологічним процесом використання продуктів перероблення дико-
рослої сировини є екстрагування. Це нескладний, в технологічно-
му плані, процес вилучення біологічно-активних речовин із
біомаси у водний розчин за температури 50–95°С, що забезпечує
максимальне збереження усіх корисних і поживних речовин і не
вимагає великих виробничих та енергетичних потужностей [1, 2, 3].

Плоди шипшини містять велику кількість вітамінів С, А, групи
В, Е, К, Р, каротин, а також цукор, дубильні речовини, органічні
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кислоти, жирні олії, ефірну олію, білкові та пектинові речовини,
мінеральні солі кальцію, магнію та заліза, цитрин, глікозидні гру пи.
Шипшину називають природним концентратом вітаміну С. М’ята
перцева містить ефірну олію (0,8–3,5%), яка має приємний прохо-
лодний смак і тонкий сильний аромат, мікро- та макроелементи,
такі як залізо, марганець, мідь, кальцій, магній, натрій, фосфор,
вітаміни групи В, А, РР. Використовують м’яту для лікування сер-
цево-судинної системи, хвороб сечостатевої області, дихальної,
неврологічної, травної системи. Дія м’яти досить багатогранна.
Вона є протизапальним, заспокійливим засобом. М’ята перцева
підвищує апетит, освіжає і охолоджує організм. [3]. У плодах облі-
пихи міститься велика кількість харчових кислот і близько 100 біо-
логічно активних компонентів: вітаміни — РР, Н, Е, С, В6, В9, В2,
В5, В1, А; бета-каротин і каротиноїди; мікро- і макроелементи —
калій, кальцій, натрій, магній, фосфор, залізо; ненасичені жирні
кислоти — олеїнова (омега-9), пальмітинова, ліноленова (омега-3);
стерини; ди-і моносахариди; зола; органічні кислоти — фолієва,
хінна, яблучна, винна, лимонна амінокислоти — серотонін; харчо-
ві волокна; клітковина; рутин; фенольні сполуки; дубильні речови-
ни; пектини; фітонциди; ефірні олії. Клітковина і харчові волокна,
що містяться в обліписі, мають здатність нормалізувати роботу шлун -
ково-кишкового тракту, виводити шлаки і токсини. А вітаміни
і комплекс мінералів відновлюють обмін речовин, що обумовлює
більш ефективне розчеплення білків і жирів, що надходять в орга-
нізм з їжею [4]. Найменш дослідженою сировиною є плоди лоха
вузьколистого — кісточкоподібні, жовтуваті (іноді з червонуватим
відтінком), округло-еліптичної форми, до півтора сантиметрів зав-
довжки і до одного сантиметра в ширину, їстівні — в них міститься
до 60% цукрів (в тому числі глюкоза і фруктоза) і більше 10% білко-
вих речовин, а також органічні кислоти, вітамін С, калій і фосфор.
Дубильні речовини надають плодам терпкий смак, що пом’якшу-
ється при термообробці або тривалому зберіганні. Ми використали
висушені плоди лоха як замінник цукру [4].

Натуральні тонізуючі напої — незамінна складова раціону, ор га -
нізованого відповідно до принципів здорового харчування. На рис. 1.
Наведено оптимальні параметри вилучення біологічно ак тивних
речовин шляхом екстракції (моцерації) плодів шипшини, обліпи-
хи, лоха та листя м’яти перцевої та алгоритм створення напоїв оздо-
ровчого призначення на їх основі.
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Рис. 1. Алгоритм створення напоїв оздоровчого призначення із
застосуванням екстрактів дикорослої сировини 
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ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
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Остапчук Федір Сергійович,
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Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна», 

shakhnin@ukr.net

Анотація. Важливість екологічної політики держави полягає в контро-
лі за екологічним станом навколишнього середовища. Здійснення екологічної
по лі тики можливе лише за існування соціальних, економічних та технологіч-
них передумов. Розвиток природоохоронних заходів призвів до формування ба -
зових напрямків екологічної політики. Зазначені напрямки ґрунтуються на
використанні очисних споруд, впровадженні маловідходних технологій, змен-
шенні потреб у матеріальних та енергетичних ресурсах, а також визнача-
ються структурою споживання виробів та послуг. Існування та впроваджен-
ня екологічної політики — важливий чинник збереження здоров’я суспільства.

Annotation. The importance of the state’s environmental policy lies in the
environmental status control. Implementation of the environmental policy is
possible only if there are social, economic, and technological prerequisites. The
development of environmental measures led to the formation of basic directions
of environmental policy. These directions are based on the treatment facilities
use, the low-waste technologies introduction, reduction of the need for material
and energy resources, and are determined by the products and services consum-
ption structure. The existence and implementation of environmental policies is an
important factor in maintaining the health of society.

Екологічна політика — це послідовне здійснення системних пере-
творень у суспільстві з метою контролю за екологічним станом у краї-
ні (тобто його збереження або зміни), яке спирається на весь комплекс
діючих у суспільстві факторів: технічних, соціальних, економічних.
Здійснювати ту чи іншу політику можна, тільки якщо для цього існу-
ють необхідні передумови: соціальні, економічні, технологічні.

Соціальні передумови виникають тоді, коли соціальні інтер-
еси, культурний рівень і особисті бажання людей сприяють виник-
ненню екологічних потреб (передумови «необхідності»).
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Економічні передумови створюються тоді, коли в економічній
системі виникають економічні умови й організаційні механізми, що
забезпечують для виробника економічну вигідність процесів еколо-
гічно спрямованих трансформацій (передумови «ефективності»).

Технологічні передумови виникають, коли у виробничій системі
накопичуються достатні технічні засоби реалізації екологічних
потреб (передумови «можливості здійснення»). Економічні й тех-
нічні передумови формують групу «передумов достатності». 

Протягом усієї історії людства майже до Другої світової війни еко-
логічна політика базувалася, головним чином, на використанні асимі-
ляційного потенціалу самої природи. Дії людей у кращому випадку
обмежувалися створенням певних захисних бар’єрів між джерелом
еко деструкції (наприклад, забруднення) і самою людиною. Найчас -
ті ше в ролі такого бар’єра виступала сама природа. Зокрема, так ство-
рювалися, та й зараз створюються, лісозахисні смуги. Головним же
екологічним методом, на який спиралися всі захисні заходи, було роз-
чинення (тобто зменшення концентрації) забруднювальних агентів
шляхом їх розсіювання в довкіллі. Саме таким було основне призна-
чення димових труб, саме на цьому й досі базується попереднє очи-
щення шкідливих скидів у водойми. Повоєнний розвиток індустрії
настільки збільшив деструктивний тиск на екосистеми планети, що
природа вже не може забезпечити відновлення якості своїх компонен-
тів. Це змушує шукати нові напрямки реалізації екологічної політики.

Еволюція природоохоронних заходів призвела до послідовного
розвитку чотирьох базових напрямків екологічної політики, які ді -
стали символічні назви: 1) «кінця труби»; 2) «маловідходних техно-
логій»; 3) «підвищення ефективності»; 4) «зміни стилю життя».

Перший напрямок базується на використанні очисних споруд
на кінцевих стадіях виробничих процесів (звідси і назва напрямку).
Другий напрямок використовує маловідходні технології, комплексну
переробку сировини, корисне використання відходів при збережен-
ні основної номенклатури та обсягів промислового виробництва.
Внаслідок цього обсяги шкідливих речовин зменшуються в ході
самого виробництва ще до кінцевих стадій. Третій напрямок полягає
в зменшенні потреб у матеріальних та енергетичних ресурсах. З’яв -
ля ється можливість скорочувати не обсяги шкідливих речовин або
екодеструктивних процесів, а виробництва, які є джерелом їх виник -
нення. Ресурсозбереження досягається вже завдяки зміні техноло-
гій у сфері споживання при збереженні його базової структури,
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тобто виробів та послуг, якими користуються люди. Зокрема, при
збереженні базової структури транспортних комунікацій можуть
з’явитися нові, ефективніші транспортні засоби: автомобілі, потя-
ги й літаки, які будуть споживати вдвічі або втричі менше палива на
одиницю шляху. Можуть істотно не змінюватися основні принци-
пи, форми будівництва та конструкції будівель, але завдяки новим
конструкційним матеріалам приміщення та споруди стануть наба-
гато легшими, міцнішими й теплішими, а витрати на їх утримання
істотно зменшаться. Четвертий напрямок пов’язується із зміною
стилю життя людей і, відповідно, структури споживання виробів та
послуг. Головним тут є перехід у пріоритетах споживання від мате-
ріальних до інформаційних товарів і послуг.

Реалізація екологічної політики держави неможлива без існу-
вання необхідних існування соціальних, економічних та техноло-
гічних передумов. Сучасний розвиток індустрії призводить до ста -
ну, коли природа не може забезпечити власне самовідновлення. Це
потребує пошуку нових напрямків реалізації екологічної політики.
Послідовне урахування її базових напрямків дозволить забезпечити
поліпшення стану здоров’я суспільства і призведе до зменшення
захворювань, які є причиною інвалідності.

ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Приходько Олександр Андрійович,
студент 4 курсу за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Дмитро Борисович, 

к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
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Анотація. Досягнення сучасної хімії значною мірою визначають гло-
бальні проблеми сталого розвитку та збереження довкілля. Розвиток хімії
сприяє створенню нових екологічно безпечних технологій і процесів та
модернізації економіки країни. Важливим є подолання сировинного харак-
теру державної економіки та переведення її на шлях вирішення природоо-
хоронних проблем. Об’єднувальним моментом у вирішенні цих проблем
є світові «зелені» рухи. Принципи «зеленої» хімії визначають практичні
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аспекти господарської діяльності суспільства в контексті охорони здо-
ров’я людини.

Annotation. The modern chemistry achievements are largely determined by
the global problems of sustainable development and environmental conservation.
The chemistry branch development contributes to the creation of new environ-
mentally friendly technologies and processes and to the modernization of the
country’s economics. It is important to overcome the commodity character of the
state economy and to translate it into the environmental problems solution. The
unifying momentum behind these problems is the global «green» movements. The
principles of «green» chemistry determine the practical aspects of economic acti-
vity of society in the healthcare context.

Згідно з ініціативою Міжнародного союзу теоретичної та прак-
тичної хімії (ІЮПАК), які підтримується ЮНЕСКО, 63-а сесія
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй підкреслила
значення хімії для суспільства. В резолюції ООН підкреслюється,
що досягнення фундаментальної хімії значною мірою зумовлює
сучасний рівень розуміння будови матеріального світу, а хімічні під -
ходи та технології відіграють ключову роль у розв’язанні глобаль-
них проблем сталого розвитку та збереження навколишнього сере-
довища, в забезпеченні населення планети чистою водою, їжею,
ефективними ліками, енергією. Запропонований ІЮПАК девіз
«Хімія — наше життя, наше майбутнє» повинен сприяти розумінню
різними шарами суспільства важливої ролі хімії, підвищенню
попиту на хімічні знання й розробки, залученню здібної молоді
в хімічну науку та промисловість, поглибленню міжнародного спів-
робітництва хіміків та їх організацій в інтересах збереження нашої
планети та вирішення глобальних проблем людства.

Розвиток хімії в нашій країні повинно сприяти створенню та
впровадженню нових екологічно безпечних, енерго- та ресурсозбе-
режних процесів хімії та хімічної технології, сприяти модернізації
економіки країни, подоланню її сировинного характеру та переве-
денню на сучасний високотехнологічний шлях розвитку багатьох
екологічних і природоохоронних проблем.

Серйозним спонукальним та об’єднувальним моментом у бо -
ротьбі за ці цілі є так звані «зелені» рухи та «зелені» технології.
Початок «зеленому» руху було покладено ще в 60-і роки ХХ століття,
коли громадськість Північної Америки та Західної Європи, яка висту-
пає за збереження навколишнього середовища, досягли посилення
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природоохоронного законодавства та посилення контролю за
використання токсичних хімікатів у різних галузях економіки
й соціальної сфери. Окрім штрафних санкцій та заборони застосу-
вання ряду особливо небезпечних хімікатів, посилилась увага до
пошуку менш токсичних заміщувальних хімічних речовин, альтер-
нативних технологій енерго- та ресурсозбереження. Більш того, за -
ко нодавчо був уведений токсикологічний контроль отриманих
і застосовуваних хімічних речовин та матеріалів.

Визначення «зеленої» хімії, прийняте ІЮПАК, таке: «Зелена
хімія — відкриття, розробка та використання хімічних продуктів
і процесів, які зменшують або виключають використання й утворен-
ня шкідливих речовин». Визначення прямо вказує на необхідність
урахування можливих негативних явищ ще на стадії створення нових
сполук, про що раніше дослідники часто не задумувалися. Поль
Анастас та Джон Корнер сформулювали 12 принципів «зеленої» хімії,
які стали нині класичними. Ці принципи, які розкривають практичні
аспекти визначення ІЮПАК, такі: 1) запобігання утворенню відходів;
2) раціональне використання вихідних реагентів; 3) зниження загро-
зи процесів і продуктів синтезу; 4) конструювання «зелених» матеріа-
лів; 5) виключення використання небезпечних допоміжних реагентів;
6) енергозбереження; 7) використання відновлюваної сировини;
8) зменшення числа проміжних стадій; 9) використання каталітичних
процесів; 10) біорозкладання; 11) забезпечення аналітичного контро-
лю в реальному часі; 12) попередження можливості аварій.

Хімічні технології відіграють ключову роль у розв’язанні про-
блеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища.
Важливим для вирішення цих проблем є залучення перспективних
молодих кадрів у хімічну промисловість та поглиблення міжнарод-
ного співробітництва в інтересах збереження планети. Розвиток хімії
сприятиме впровадженню екологічно безпечних технологій на заміну
існуючим шкідливим з викидами, шкідливими для здоров’я людини.
Врахування класичних принципів «зеленої» хімії призведе до уне-
можливлення існування технологій, які шкодять здоров’ю людини.
Новий рівень виробництв гармонійно співіснуватиме з наявним
інклюзивним середовищем.
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Анотація. Взаємовідносини людини з видами, популяціями, спільно-
тами в наш час є екологічно незбалансованими. Внаслідок цього мають
місце значні втрати врожаїв через шкідників; значних збитків завдають
живі організми сировині, матеріалам, техніці, будівлям та спорудам, па -
м’ят никам культури, скорочується чисельність та зникають окремі види,
виникає екологічний дискомфорт урбанізованого середовища, що поглиб-
лює стресові ситуації, зростає захворюваність людей. Збалансованість
взаємовідносин людини з видами, популяціями та спільнотами може бути
досягнута за рахунок комплексних зусиль з боку людини шляхом екологіч-
ної регламентації господарської діяльності, цілеспрямованого, екологічно
виправданого впливу на види, популяції та екосистеми, шляхом екологіч-
ного виховання підростаючих поколінь.

Annotation. Relationships of people with species, populations, communities
are now ecologically imbalanced. As a result, there are significant crop losses due
to pests; living organisms have significant damage to raw materials, materials, tec-
hnology, buildings and structures, cultural monuments, declining numbers and
species disappear, ecological discomfort of the urban environment arises, which
exacerbates stressful situations and increases the incidence of people. Balancing
human relationships with species, populations, and communities can be achieved
through complex human efforts through environmental regulation of economic
activity, purposeful, environmentally justified impact on species, populations and
ecosystems, through the ecological upbringing of the younger generations.

Під екологічною системою розуміють сукупність елементів,
утворених живими організмами та середовищем їх існування, по -
в’язаних між собою обміном речовин та енергії. При дослідженні
регулювання чисельності ссавців велике значення надається аналі-
зу взаємопов’язаних фізіологічних, гормональних та залежних від
поведінки механізмів. У динаміці чисельності популяцій найглиб-
ше вивчається роль практично важливих видів: шкідників сільського
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та лісового господарства, носіїв та переносників збудників захво-
рювань, об’єктів рибного та мисливського промислів.

Завдяки цьому може бути розв’язано багато проблем господар-
ської діяльності суспільства:

– інтенсифікація виробництв ряду галузей;
– збереження та заощадження сировини;
– охорона історичних та архітектурних пам’яток;
– збільшення часу експлуатації промислових та житлових ком -

плексів;
– збільшення тривалості життя та зниження захворюваності

людей в умовах урбанізованого середовища;
– вдосконалення механізмів взаємодії суспільства та природи.
Характерною рисою екології є те, що вона не належить до числа

наукових дисциплін з простою лінійною структурою, оскільки вона
є міждисциплінарною. В процесі свого розвитку та освоєння люди-
ною нових дисциплін екологічні знання повинні неперервно накопичу -
ватися. Екологія є спільною базою співпраці фахівців усіх напрямків:
натуралістів та інженерів, експериментаторів та вчених-теоретиків,
біологів, математиків, економістів, медиків, метеорологів, для яких
екологічні знання є просто необхідними. Набуття кожною людиною
екологічних знань буде сприяти дбайливому ставленню до природи,
збереженню її та меншій кількості ударів з її боку у відповідь за без-
думне ставлення до неї. Все більше людей бере участь у діяльності
з охорони навколишнього середовища, а екологія стає все важливі-
шою для життя людини та її існування на планеті. Думати глобально,
а діяти локально — ось актуальний екологічний девіз сьогодення.

Загальна екологія займається дослідженням усіх типів екосис-
тем. Екологія рослин досліджує зв’язки рослинних організмів із
середовищем. Екологія тварин досліджує динаміку та організацію
тваринного світу. Крім того, існує екологія людини, тварин та еко-
логія мікроорганізмів.

Біосфера являє собою найбільшу екологічну систему, основою
якої є забезпечення кругообігу речовин і трансформації енергії, пере-
міщення їх уздовж харчових ланцюгів. Проблеми взаємовідносин жи -
вого організму з навколишнім середовищем завжди були компетен -
цією самостійної наукової галузі — екології, що почала формуватися
понад сто років тому. За більш ніж вікову історію своєї онтологічної
еволюції екологія, як наука про взаємовідносини живих організмів із
навколишнім середовищем, пройшла шлях, склавшись у важливу
наукову дисципліну біологічного спрямування.
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Анотація. Оцінка стану охорони навколишнього середовища визнача-
ється наступними напрямками: чиста питна вода, деградація ґрунтів,
енергетика та біологічне розмаїття. Відсутність постійного доступу до
чистої питної води є важливою проблемою екології та здоров’я. деградація
ґрунтів пов’язана з людською діяльністю та відсутністю належного земле-
користування. Негативний вплив на людське здоров’я посилюється радіоак-
тивним забрудненням місцевості. Природному ландшафту загрожують
руйнування природних середовищ, розвиток інфраструктури, сільськогоспо-
дарський тиск. Вирішення зазначених вище проблем сприятиме охороні
навколишнього середовища країни та запобіганню людським захворюванням.

Annotation. The assessment of the environment state is determined by the
following areas: clean drinking water, soil degradation, energetics, and biologi-
cal diversity. Lack of constant access to clean drinking water is a major environ-
mental and health concern. Soil degradation is related to human activity and
lack of proper land use. The negative impact on human health is exacerbated by
radioactive contamination of the area. The natural landscape is threatened by
the natural environments destruction, by the infrastructure development, and by
agricultural pressure. Addressing the above issues will help protect the country’s
environment and prevent human disease.

Першочерговими напрямками для стану оцінки охорони нав -
колишнього природного середовища країни є: чиста питна вода;
деградація ґрунтів; енергетика; біологічне розмаїття.

Чиста питна вода. Відсутність в Україні постійного доступу до
чистої питної води є важливою екологічною проблемою, пов’язаною
також із проблемами здоров’я. Згідно з обстеженням, проведеним
у 1999 році UNICEF та Державним комітетом статистики України,
98 відсотків населення країни має постійний доступ до безпечної
питної води. Однак, проби води, аналіз яких було здійснено того ж
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року, показали, що вона не відповідає встановленим урядом нор-
мам для безпечної питної води. На підставі результатів подальшого
обстеження, проведеного в рамках Програми розвитку ООН, було
зроблено висновок, що лише 64% респондентів користуються про-
точною водою у себе вдома.

Аналіз корінних причин охорони довкілля показав, що основ-
ними причинами деградації ґрунтів є збільшення впливу людської
діяльності на землю та відсутність належного землекористування.
Перша причина пов’язана із такими обставинами: збільшення сіль-
ськогосподарського тиску на землю; збільшення тиску на природ-
не середовище; збільшення промислового тиску на землю.

Є й такі обставини: нехтування важливої з екологічної точки зору
збалансованості між орними землями, пасовищами та лісами; відсут-
ність захисних смуг лісонасаджень та терасованих схилів; меліорація
земель з низьким продуктивним потенціалом для рослинництва без
належного господарювання; зменшення консервації земель та заходи
щодо їх відновлення; зменшення площі зрошуваних земель.

Енергетика. Проблеми централізованого теплопостачання в Ук -
раїні подібні до проблем, з якими стикаються інші країни колиш-
нього Радянського Союзу. Нещодавнє підвищення цін на паливо,
в результаті чого вони досягли світового рівня, при відставанні тари-
фів на теплопостачання значно погіршило фінансове становище всіх
теплопостачальних компаній країни. Значною мірою погіршився
рівень послуг через брак коштів, необхідних для модернізації техно-
логій. Зменшення забруднення повітря довкілля є першочерговим
завданням значною мірою урбанізованих районів країни з важкою
промисловістю. 

Негативний вплив на здоров’я людей з особливими потребами
посилюється поганими умовами життя. Люди, які живуть у забруд-
неній радіоактивними речовинами місцевості, продовжують
страждати від радіації, проте вони мало проінформовані про те, як
можна зменшити вплив радіації. З радіацією пов’язуються збіль-
шення захворюваності на рак, порушення імунної системи, розви-
ток різних аномалій та хронічні стани, особливо серед дітей. Це
також призвело до зростання самогубств, алкоголізму та зловжи-
вання наркотиками, поширення інфекційних захворювань, що
передаються статевим шляхом, та ВІЛ/СНІДу. Відмічено прояви
такої негативної соціальної поведінки, як вандалізм та поширення
інших форм злочинності. 

Секція VIІ Теоретичні та практичні засади 
використання інженерних технологій



273

Біологічне розмаїття. Україна має багату біоту, що охоплює
понад 25000 видів рослин та грибів і 45000 видів тварин, деякі з них
є ендемічними. Особливого тиску зазнає степовий ландшафт, яко -
му, в основному, загрожують руйнування природних середовищ,
сільськогосподарський тиск, розвиток інфраструктури та конфлік-
тні інтереси екологічного збереження, з одного боку, та діяльність
сільького й лісового господарств, з іншого. Через Україну прохо-
дять два основні міграційні шляхи птахів, і деякі місця гніздування
мають важливе міжнародне значення. 

Глобальна загроза біорозмаїттю викликана такими причинами:
тиском людської діяльності на землю та відсутністю систематичного
планування захищених земель. Першу причину зумовлюють: тиск на
природне середовище, сільськогосподарський тиск, комерційне лі -
сівництво; другу — такі обставини: розвиток інфраструктури (транс-
порту, енергетики, комунікацій), брак стратегічного бачення та сис-
тематичного підходу, руйнування природного середовища.

Все це підсилюється бідністю, слабкими механізмами загаль-
нодержавного управління й контролю; незбалансованим економіч-
ним розвитком у різних регіонах; нерозумінням довготривалого
сталого розвитку — перевага віддається короткостроковому еконо-
мічному ефекту, а не довгостроковій вигоді.

для розвитку інклюзивного Секція VIІ
освітнього середовища
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Анотація. Розгляд напрямів щодо підвищення ефективності та якості
корекційного та навчального процесу в умовах спеціальної та інклюзивної
освіти з впровадженням методик, на основі використання цифрової техніки.

Annotation. Consideration of directions for improving the efficiency and quality
of the corrective and educational process in the context of special and inclusive edu-
cation with the introduction of techniques, based on the use of digital technology.

Розглядаючи питання соціального виключення, важливо за -
значити групи людей, які найчастіше опиняються у ситуації виклю-
чення з огляду на свою расову належність, соціальне та етнічне ста-
новище, віросповідання, стать і здібності. Серед цих груп особливу
стурбованість міжнародного товариства викликають особи з інва-
лідністю — найбільша група, що перебуває під загрозою соціальної
ізоляції. Запровадження інклюзії в освітній сфері є не другоряд-
ним, а центральним питанням для забезпечення високоякісної
освіти і створення більш інклюзивних суспільств. Освіта розгляда-
ється як засіб розвитку людського капіталу, підвищення економіч-
них показників, посилення індивідуальної спроможності й розши-
рення меж вибору задля використання свобод громадянства [1].
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На перший погляд, до проблем впровадження інклюзивної осві ти
долучено достатньо обмежену групу населення. В першу чергу це
особи із особливими потребами, викладачі ВНЗ; по-друге: громадські
організації, які допомагають — і батькам, і викладачам — подолати
труднощі на шляху реалізації поставленої мети — забезпечення мож-
ливостей рівних освітніх умов для всіх осіб. В подальшому — розвиток
і впровадження інклюзії стає завданням і потребою суспільства в ціло-
му, процесом, до якого залучаються не лише безпосередні представни-
ки закладів освіти, але й фахівці у сфері освіти, представники законо-
давчих і виконавчих органів влади, широкі кола громадськості [2].

Одним із напрямів щодо підвищення ефективності та якості
корекційного та навчального процесу в умовах спеціальної та інк-
люзивної освіти є впровадження методик, що базуються на основі
використання цифрової техніки, зокрема використання комп’юте-
ра і його складових та створення різнопрофільних корекційних та
навчальних програм. 

Взявши до уваги аргументи та характеристики українських вчених
щодо поняття «інклюзивної освіти» та питань використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій для навчання осіб з особливими
потребами, можна дійти висновку, що, інклюзія — це процес, спрямо-
ваний на перетворення навчальних закладів у такі освітні простори,
які стимулюють і підтримують не тільки учнів, а і членів педагогічно-
го колективу, спрямована також на розвиток місцевих громад, які під-
тримують і високо цінують досягнення кожного члена громади.

Актуальною проблемою на сьогодні є дослідження стану вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні
людей з особливими потребами.

Отже, якщо в навчальному закладі діє модель інклюзивної осві ти,
систематичне використання електронних засобів навчання здійс-
нює суттєві зрушення в соціально-емоційному, розумовому, фізич-
ному розвитку, у розвитку пізнавальної активності й творчості дітей
з особливими потребами. Впровадження інформаційних техноло-
гій і комп’ютерних програм зокрема, передбачає наявність широ-
кого вибору програм з різних навчальних дисциплін, які б мали не
лише корекційну, а й навчальну мету, удосконалювали знання
дітей, вчили застосовувати знання у різноманітних, часом неорди-
нарних, ситуаціях, чим збагачували б практичний досвід їх соціалі-
зації [3]. Тому, інклюзивний та відкритий підходи до інформатиза-
ції навчального процесу мають стати стратегічними напрямами

Інформаційно-комунікаційні технології Секція VIIІ
інклюзивного навчання



освітньої політики нашої країни. Пріоритетом має стати співробіт-
ництво України з іншими країнами у сфері застосування повного
сучасного потенціалу ІКТ у сфері освіти та створення рівних мож-
ливостей для навчальних закладів [4].
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Анотація. Стаття присвячена аналізу сучасного стану видання інк-
люзивної літератури у контексті формування новітнього видавничого
тренду. Висвітлено діяльність сучасного видавництва «Видавничий центр
«12», інклюзивні видання якого є інструментом формування позитивного
ставлення до людей з інвалідністю в українському суспільстві.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the current state of
inclusive literature publishing in the context of formation of the latest publishing
trend. The activity of the modern publishing house «Publishing center» 12», inc lu -
sive publications of which is an instrument of forming a positive attitude towards
people with disabilities in Ukrainian society, is covered.
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Тема інклюзії в українській літературі явище недавнє. Адже
сьогодні книги — це найкращий шлях до сприйняття інклюзії та
порозуміння між різними людьми. А їх автори намагаються донес-
ти про невідоме, але дуже важливе, широкому загалу та виховати
сприйняття інакшості.

Інклюзивна література — це література, орієнтована на форму-
вання позитивного сприйняття інвалідності та особистої різнома-
нітності. Інклюзивна література об’єднує такі напрями: література,
яка розповідає про осіб з інвалідністю, формуючи у читачів пози-
тивне сприйняття стану таких людей (книжки, які фокусують
інтерес читача на загальнолюдських якостях та можливостях літе-
ратурних героїв з інвалідністю; які покликані зробити спілкування
з такими людьми взаємозацікавленим та комфортним); література,
яка спрямована на сприйняття особистої різноманітності (гендер-
ні, національні, культурні та ін.); література для дітей з особливими
освітніми по-требами (книжки шрифтом Брайля, з використанням
піктограм, тактильні, книжки-картинки та ін.) [3].

Одним із сучасних видавництв, інклюзивні видання якого ста-
ють інструментом формування позитивного ставлення до людей
з інвалідністю в українському суспільстві є «Видавничий центр «12»
[1]. Його можна назвати малим видавництвом, яке спеціалізується
на дитячій інклюзивній літературі. Основний напрямок видавниц-
тва — дитяча література: казки, вірші, оповідання, інклюзивні
видання. У художньому оформленні перевага надається оригіналь-
ним рішенням — малюнки олівцем з додаванням срібної фарби,
лялькові ілюстрації, ін. 

Директор «Видавничого центру «12» Олена Осмоловська,
доцент кафедри видавничої справи Інституту журналістики
Київського університету імені Бориса Грінченка. Вона — керівник
українського літературного простору, в якому звучить інклюзивна
тема, письменниця. Олена Осмоловська, зібравши біля себе твор-
чих однодумців, почала писати твори, в епіцентрі подій яких знахо-
диться не просто людина з обмеженими можливостями, а розкри-
вається її внутрішній світ, людські прагнення та вчинки, в першу
чергу як особистості. Інклюзивні оповідання дають можливість
читачеві впізнати в чомусь себе, відчути на прикладі літературного
героя свою вагомість, потрібність і повноцінність в соціумі. Мета
творів — профілактика байдужості, черствості, жорстокості.

Олена Осмоловська активна учасниця Форуму видавців, який
що річно проходить у м. Львові. Під час круглого столу «Україн ський

інклюзивного навчання Секція VIIІ



ринок книги. Стан. Проблеми. Перспективи», вона зазначила, що
«тема доступності безбар’єрності у сучасному книговиданні ґрунту-
ється на праві кожної людини на вільний доступ до друкованого
слова. Ця тема прийшла в Україну, тому слід враховувати міжнарод-
ний досвід. Багато світових видавців потужно друкують інклюзивну
літературу. Україна ратифікувала Конвенцію про права людей з інва-
лідністю, відтак має вживати заходів, щоб формувати позитивний
імідж людей з інвалідністю. В зв’язку з реформою інклюзивної осві-
ти в Україні працює просвітницький проект «Інклюзивна літерату-
ра» та інтернет-платформа. Ці проекти волонтерські», і закликала
усіх підтримати цей напрям у книговиданні [4]. 

«Видавничий центр «12» у партнерстві з проектом «Інклюзивна
література» засновники спецвідзнаки «Інклюзивні оповідання «Terra
інклюзія» Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».
Мета конкурсної номінації — це популяризація принципів рівності,
поваги до прав людини, формування позитивного ставлення до інва-
лідності та особистого різноманіття в оповіданнях сучасних україн-
ських авторів. Ця мета впроваджується через такі основні принципи:
«Кожна людина має право побачити себе у книзі. У фокусі творів
можуть бути люди з інвалідністю, з особливостями розвитку, з особ-
ливими освітніми потребами, люди, які є вразливими у суспільстві
через фізичний стан, стать, колір шкіри, національність, особисті
уподобання та ін. Інклюзивна література — це література не про інва-
лідність, а про особистість. Ми всі зараз формуємо наше бачення та
особливий національний стиль в інклюзивній літературі. Кожен
автор відтворює власне розуміння інклюзії і доводить своє бачення
через літературні образи та оригінальні авторські прийоми» [2]. І факт
започаткування в рамках Міжнародного літературного конкурсу «Ко -
ронація слова» окремої інклюзивної номінації є стимулюючим чин-
ником для розвитку вітчизняних видань інклюзивної літератури.

Отже, інклюзивний напрям є новітнім трендом в українській
видавничій справі, який має чіткі перспективи, враховуючи актив-
не впровадження інклюзивної освіти та посилення читацької заці-
кавленості. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПОБУДОВИ «РОЗУМНОГО
БУДИНКУ» З ЕЛЕМЕНТАМИ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Біліковецький Максим Михайлович, 
студент 2 курсу освітнього ступеня «магістр»

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»
bilikovetski@ukr.net

Анотація. Робота присвячена дослідженню алгоритму розпізнавання
голосових команд для комп’ютеризованої системи управління будинком.
В ході виконання роботи було проаналізовано різні види «розумних» будин-
ків та розроблено систему, за допомоги якої житель будинку зможе регу-
лювати температуру, спостерігати за станом будинку та керувати їм
за допомоги голосового управління.

Annotation. The work is devoted to the study of the algorithm of recognition of
voice commands for computerized home management system. In the course of the
work various types of «smart» houses were analyzed and a system was developed with
the help of which the resident of the house would be able to regulate the temperature,
monitor the condition of the house and control them with the help of voice control.

Вступ. Одним з напрямків розвитку комп’ютерних та інформа-
ційних технологій, взаємодіючих з людиною, є, так звані «системи
розумного будинку».

Метою роботи є підвищення швидкості розпізнавання голосу
для управління комп’ютеризованої системою розумний дім. 

Результати дослідження. Сучасні системи розпізнавання мови бу -
дуються на основі принципів визнання форм розпізнавання. Ме тоди
й алгоритми можуть бути розділені на чотири більші класи: методи
дискримінантного аналізу, засновані на Байесовскій дискримінації;
приховані моделі Маркова; динамічне програмування — часові
динамічні алгоритми (DTW); нейронні мережі. 
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Найбільш популярним серед підходів для розпізнавання голосу є
алгоритм динамічного деформування часу (Dynamic Time War ping), або
скорочено DTW-алгоритм. Алгоритм дозволяє ефективно виміряти
схожість двох часових рядів на основі динамічного програмування [1].

Даний алгоритм спрямований на обчислення оптимальної по слі -
довності трансформації (деформації) часу між двома часовими рядами. 

Алгоритм обчислює обидва значення деформації між двома ря -
дами й відстанню між ними [2]. Припустимо, що є дві числові по слі -
довності (a1, a2, …, an) та (b1, b2, …, bn). Алгоритм починається з розра-
хунків локальних відхилень між елементами двох послідовностей, що
використовують різні типи відхилень. Найпоширені ший спосіб для
об числення відхилень метод, що розраховує абсолют не відхилення між
значеннями двох елементів (евклідова відстань). У результаті от ри ма -
ємо матрицю відхилень, що має n ряд ків і m стовпців загальних членів: 

dij =| ai – bj |,           i =1, n, j = 1,m [3]

Мінімальна відстань у матриці між послідовностями визнача-
ється за допомогою алгоритму динамічного програмування та на ступ -
ного критерію оптимізації: aij = dij + min(ai-1, j-1 ai-1, j, ai, j-1), де    aij —
мінімальна відстань між послідовностями (a1, a2, …, an) та (b1, b2, …, bn).
Шлях деформації — це мінімальна відстань у матриці між елемен-
тами a11 та anm, що складаються із тих aij елементів, які виражають
відстань до anm. 

Глобальні деформації складаються із двох послідовностей і ви -
значаються по формулі: 

p
GC = ∑ wi, 

i=1
де wi — елементі, які відносяться до шляху деформації, 

p — їх кількість.
Перевагою алгоритму є його здатності порівнювати мовні сигна-

ли, які мають різні швидкості вимови дикторів. Крім того, DTW —
алгоритм не вимагає великих обчислювальних ресурсів і пам’яті,
що зробило його популярним у вбудованих системах і мобільних те -
лефонах. Недоліком даного алгоритму, як і всього підходу на осно-
ві еталонів, є обчислювальна складність при наявності дуже вели-
кого словника близько тисячі слів [2].

Розглянута модель розпізнавання голосових команд призначе-
на для створення голосового інтерфейсу системи «Розумний буди-
нок», яка дозволяє керувати параметрами у приміщенні та дозво-
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лить істотно підвищити ефективність роботи людино–машинних
систем. Ця модель базується на використанні частотного аналізу
голосового сигналу, зокрема, перетворення Фур’є, що забезпечить
високу швидкодію програмних засобів. Класифікація голосових ко -
манд виконується на основі часового динамічного алгоритму, який
опрацьовує кожний із наборів однієї команди та надає середнє зна-
чення схожості, що дозволяє отримати більший коефіцієнт точнос-
ті, на відміну від інших систем розпізнавання команд. 

В ході виконання роботи запропонований алгоритм голосового
управління оформлений у вигляді лабораторного стенду. Обґрунто ва -
на архітектура та підібрані технічні засоби, які можуть бути викорис-
тані для вирішення задач управління аналогічними об’єктами. 
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Анотація. У статті підкреслено важливу роль інформаційно-комуні-
кативних технологій для навчання студентів з вадами зору, наголошено на
використанні принципу максимального зниження зорових навантажень
та виокремлено складові, які допоможуть його реалізувати на практиці.

Annotation. The article emphasizes the important role of information and
communication technologies for the education of students with visual impair-
ments and emphasizes the use of the principle of maximal reduction of visual
loads and highlights the components that will help to put it into practice.
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Сьогодні в еру існування інформаційного суспільства, масової
комп’ютеризації людям з вадами зору доступ до віртуального інфор -
маційного світу стає одним із найважливіших джерел інформації.
Використовуючи програми для зчитування тексту ці люди отриму-
ють життєво важливу інформацію, яку їм важко, а інколи і немож-
ливо було б отримати в інший спосіб. Саме тому, значна увага
в навчальному закладі повинна приділятися специфіці організації
освітнього процесу для здобувачів вищої освіти з вадами зору.

Специфіка навчання сліпих і слабозорих студентів полягає в: до -
зуванні навчальних навантажень; застосуванні спеціальних форм
і методів навчання, оригінальних підручників і наочних посібників,
а також оптичних і тифлопедагогічних пристроїв, що розширюють
пізнавальні можливості студентів; спеціальному обладнанні навчаль-
них аудиторій; організації лікувально-відновлювальної роботи.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є ключовим засо -
бом соціальної і професійної реабілітації людей з вадами зору, що
сприяє їх успішній інтеграції в соціум, забезпечує їм можливість отри -
мання освіти та подальшого працевлаштування. В даний час ІКТ зро-
били доступними для незрячих людей цілий ряд сучасних професій
і значно прискорили процес підвищення їх професійного рівня,
надали їм рівні можливості працевлаштування. Таким чином, осво-
єння ІКТ для незрячих є не тільки способом придбання нових
знань, а й методом оволодіння одним з найважливіших інструмен-
тів їх соціальної і професійної реабілітації.

Навчання людей з порушеннями зору із застосуванням ІКТ
останнім часом набуває масового характеру. Проблеми доступу до
візуальної інформації для незрячих користувачів можуть бути ком-
пенсовані за допомогою надання інформації в аудіальній та кінес-
тичній модальності.

Особлива увага при організації навчального процесу приділя-
ється підготовці комп’ютерного спеціального робочого місця для
того, хто навчається з порушенням зору.

Під час навчання студентів зі слабким зором можливе викорис-
тання мережі Інтернет, подача матеріалу на принципах мультиме-
діа, використання «on-line» семінарів і консультацій, консультацій
в режимі «off-line» за допомогою електронної пошти.

При роботі на комп’ютері здобувачів вищої освіти із вадами
зору слід використовувати принцип максимального зниження зо -
ро вих навантажень. Для цього потрібно забезпечити:

– підбір індивідуальних налаштувань екрану монітора в залеж-
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ності від діагнозу зорового захворювання і від індивідуальних особ-
ливостей сприйняття візуальної інформації;

– дозування і чергування зорових навантажень з іншими вида-
ми діяльності;

– використання спеціальних програмних засобів для збільшен-
ня зображення на екрані або для озвучування інформації;

– принцип роботи за допомогою клавіатури, а не за допомогою
миші, в тому числі з використання «гарячих» клавіш і освоєння слі-
пого десяти пальцевого методу друку на клавіатурі.

Викладачеві, який працює з групою студентів, де є слабозорі,
слід враховувати і те, що при зоровій роботі у останніх швидко на -
стає стомлення, що знижує їх працездатність. Тому необхідно під час
навчального заняття проводити невеликі перерви. Окрім того, для
засвоєння інформації студентам зі слабким зором потрібна більша
кількість повторень і тренувань.

МУЛЬТИСЕРВІСНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 
З ПІДКЛЮЧЕННЯМ СЕРВЕРІВ 

ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗДРОТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бойко Вячеслав Сергійович,
студент кафедри комп’ютерної інженерії 

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»
31101995aa1@Gmail.com

Анотація. Сучасний розвиток комп’ютерних мереж характеризується
їхньою конвергенцією. Раніше ізольовані локальні мережі об’єднуються за
допомогою глобальних мереж. Актуальною стає задача побудови універсаль-
них мереж, що здібні однаково ефективно надавати послуги різних типів. 

Перспективна архітектура мереж нового покоління (NGN) припускає
створення мультисервісної мережі з винесенням функціональності послуг.

З недавніх пір людина і комп’ютер стали просто нерозлучні. Спо -
чатку ком п’ютери були кожний по собі, потім їх об’єднали в локальну
мережу, по тім — у глобальну. Об’єднання окремо вартих комп’ютерів
у групи дозволило до сягти небачених висот як у технологічному плані, так
і у свідомості людини. Існують різні типи й способи побудови комп’ютер-
них мереж. Однак в ос тан ні роки усе перспективніше стають мережі,
побудовані за допомогою ра діо технологій, що дозволяють придбати мак-
симальну мобільність і незалежність.

Annotation. The modern development of computer networks is characterized
by their convergence. Previously isolated LANs are connected via WANs. The
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urgent task is to build universal networks capable of providing different types of
services equally effectively.

The promising next-generation network architecture (NGN) involves the
creation of a multi-service network with the rendering of services functionality at
network boundary nodes, the creation of a special subsystem of service manage-
ment in the form of a separate network subsystem, as well as the extension of the
nomenclature of interfaces to connect the equipment of service providers. The
essence of a new generation network is to move from a multi-platform to a simple
and efficient network designed specifically to provide all kinds of services.

From a technology standpoint, the transition from the traditional network to
the next generation network is the transition from the separate existence of a cir-
cuit-switched and packet-switched network to multi-service networks capable of
operating in both the first and second switching modes. As a result, you can get
networks that are tailored to all types of services. These networks will be much
easier to manage and, at the same time, control over the quality of services will
be transferred to the customers themselves.

В даний час очевидно, що бездротові мережі практично знахо-
дяться поза конкуренцією по оперативності розгортання, мобіль-
ності, ціні і широті можливих додатків, у багатьох випадках будучи
єдиним економічно виправданим рішенням.

Для України в якої велика територія поєднується з відносно
невисокою щільністю населення, бездротові рішення мають особ-
ливе значення, оскільки дозволяють економічно і оперативно ство-
рювати вітчизняну телекомунікаційну інфраструктуру на обшир-
них територіях.

Як приклад для вирішиня даного питання розглянемо техноло-
гію «WiMAX».

У загальному вигляді мережі WiMAX складаються з наступних
основних частин — базових і абонентських станцій, а також облад-
нання, що зв’язує базові станції між собою, з постачальником сер-
вісів і з Інтернетом.

Для з’єднання базової станції з абонентською використовуєть-
ся високочастотний діапазон радіохвиль від 1,5 до 11 ГГц. В ідеаль-
них умовах швидкість обміну даними може досягати 70 Мбіт/с, при
цьому не вимагається забезпечення прямої видимості між базовою
станцією і приймачем.

Як вже говорилося вище, WiMAX застосовується як для вирі-
шення проблеми «останньої милі», так і для надання доступу в ме -
режу офісним та районним мережам.
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Між базовими станціями встановлюються з’єднання (прямої
видимості), що використовують діапазон частот від 10 до 66 ГГц,
швидкість обміну даними може досягати 120 Мбіт/c. При цьому,
принаймні одна базова станція підключається до мережі провайде-
ра з використанням класичних дротових з’єднань. Однак, чим біль-
ше число БС підключено до мереж провайдера, тим вища швид-
кість передачі даних і надійність мережі в цілому.

Структура мереж сімейства стандарту IEEE 802.16 схожа з тра-
диційними мережами GSM (базові станції діють на відстанях до
десятків кілометрів, для їх встановлення не обов’язково будувати
вежі — допускається установка на дахах будинків при дотриманні
умови прямої видимості між станціями)

В мережах Wi-Fi всі користувальницькі станції, які хочуть
передати інформацію через точку доступу (Аcccess Point), змага-
ються за «увагу» останньої. Такий підхід може викликати ситуацію,
при якій зв’язок для віддаленіших станцій буде постійно обривати-
ся на користь більш близьких станцій. Цей недолік робить поганим
використання таких сервісів, як Voice over IP (VoIP), які дуже силь-
но залежать від безперервного з’єднання.

Що ж стосується мереж стандарту IEEE 802.16, у них MAC ви -
користовує алгоритм планування. Будь-якій користувальницькій
станції варто лише підключитися до точки доступу і для неї буде
виділений слот на точці доступу, недоступний іншим користувачам.

WiMAX Forum розробив архітектуру, яка визначає безліч аспек-
тів роботи мереж WiMAX: взаємодії з іншими мережами, розподіл
мережевих адрес, аутентифікація та багато іншого. Наведена ілюс-
трація дає певне уявлення про архітектуру мереж WiMAX.
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WiMAX Форум WiMAX Архітектура
SS / MS: (the Subscriber Station / Mobile Station)
ASN: (the Access Service Network)
BS: (Base station), базова станція, частина ASN
ASN-GW: (the ASN Gateway), шлюз, частина ASN
CSN: (the Connectivity Service Network)
HA: (Home Agent, частина CSN)
NAP: (a Network Access Provider)
NSP: (a Network Service Provider)
ASN (Access Service Network) — мережа доступу.
ASN Gateway — призначений для об’єднання трафіку і пові-

домлень, сигналізації від базових станцій і подальшої їх передачі
в мережу CSN.

BS (Base Station) — базова станція. Основним завданням є вста-
новлення, підтримка і роз’єднання радіо сполук. Крім того, виконує
обробку сигналізації, а також розподіл ресурсів серед абонентів.

CSN (Connectivity Service Network) — мережа забезпечення послуг.
HA (Home Agent) — елемент мережі, що відповідає за можли-

вість роумінгу. Крім того, забезпечує обмін даними між мережами
різних операторів.

Слід зауважити, що архітектура мереж WiMax не прив’язана до
якоїсь певної конфігурації й має високу гнучкість та масштабованість.

Перший WiMAX-оператор в Україні — Альтернет (Українські
новітні технології (УНТ)).

Список використаних джерел

1. WiMAX Forum®
2. Генеральний директор УНТ Юрій Чуйков в інтерв’ю «ДК-Зв’язок»

коментує ситуацію, що склалася із запровадженням «модної»
технології та з діяльністю компанії на українському ринку.

3. Призначення технології WiMAX.
4. Інформаційні матеріали сайту Wi-Fi Alliance: http://www.wi-fi.org
5. Інформаційні матеріали сайту по Wi-Fi (точки доступа): http://www.

wifizone.org
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ВІКІНОМІКА ЯК МОДЕЛЬ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Богинський Віктор Миколайович,
студент 4 курсу спеціальності «Менеджмент» 
Вінницький інститут Університету «Україна»

Анотація. Дослідження присвячено вивченню можливості використан-
ня моделі вікіноміки у інклюзивному навчанні. Визначено сутність ві кі но -
міки, пірінгу та ключових принципів вікноміки. Проаналізовано інстру-
менти вікіноміки: аутсорсинг, коворкінг та краудсорсинг. Доведено
можливість використання окремих вікіномістичних інструментів у інк-
люзивному навчанні. 

Annotation. The study is dedicated to exploring the possibility of using the
Wikinomics model in inclusive learning. The essence of the the Wikinomics, pee-
ring and key principles of the Wikinomics are determined. Wikinomics tools are
analyzed: outsourcing, coworking and crowdsourcing. The possibility of using
some of the Wikinomics tools in inclusive learning has been proved.

Ключовою проблемою побудови інклюзивного освітнього
середовища є питання безбар’єрного доступу до освіти. Бар’єрами
є не тільки архітектурні перепони або психологічна неготовність
окремих викладачів, а й неможливість у зручний спосіб донести
інформацію та знання до особи, що навчається.

Багато навчальних закладів України неспроможні надати інк-
люзивну освітню послугу оскільки навчання все ще відбувається ви -
ключно у аудиторіях і виключає повноцінне використання інфор-
маційних технологій як комплексного методу. 

У світі бізнесу вже більше 10 років панують ідеї Вікіноміки —
бізнес-моделі, що побудована на розумінні важливості глобальних
каналів зв’язку. Вперше сутність вікіноміки визначили Д. Тапскотт
та Є. Вільямс, які розглядали її як самоорганізовану сферу взаємо-
дії учасників, що побудована на принципах: відкритості, рівності,
глобальності та обміну ідеями. 

Всі ці принципи дають змогу кожному учаснику бути повноп-
равним учасником будь-якого процесу. Тому вікіномістична модель
є життєздатною лише за умови дотримання всіх цих принципів. 

Інклюзивне освітнє середовище вимагає рівних можливостей
для всіх його учасників. Вікіноміка як модель базується на ідеях пі -
рінга — способу взаємодії, що заснований на самоорганізації спіль-
нот, члени яких на підставі добровільної співпраці збираються
разом для досягнення певних цілей. 
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Пірінг є важливою складовою дієвого інклюзивного середови-
ща, оскільки без добровільного прийняття вищенаведених принци-
пів не можливо забезпечити співставні взаємовідносини між всіма
учасниками. Лише зважений підхід до інклюзії в освіті дає змогу
досягти необхідного результату.

Найпоширенішими різновидами вікіномістичних інструментів
є: коворкінг, краудсорсинг та аутсорсинг. 

Всі ці інструменти засновані на використанні переваг інформа-
ційних технологій та є доволі поширеними у бізнес середовищі.
Розглянемо можливість її використання у освіті. 

Аутсорсинг являє собою передачу певних процесів на обслуго-
вування від обнієї компанії до іншої, що спеціалізується у цій
сфері. Відносно освіти аутсорсинг є не дуже поширеною технологі-
єю, оскільки заклади освіти організаційно та морально не готові до
передачі власних функцій іншим суб’єктам. 

Коворкинг — модель відносин, за якою замість ізольованої робо-
ти бажаючі об’єднуються у спільному приміщенні, залишаючись при
цьому вільними та незалежними, але не відчувають браку у спілкуван-
ні, вільно обмінюються ідеями та допомагають один одному. Дана
модель за своєю суттю ніби створена для дійсно інклюзивного освіт-
нього середовища. Не секрет, що доволі часто особи з особливими
потребами є ізольованими або самоізольованими. Використання тех-
нології коворкінгу в освіті дає змогу максимально соціалізувати таких
осіб та «зняти» недоречності та хиби у взаємоспілкуванні. Дотримання
вікіномістичних принципів забезпечує інклюзивність відносин. 

Краудсорсинг являє собою передачу визначених функцій
невизначеному колу осіб, що не вимагає офіційного працевлашту-
вання. Краудсорсинг за своєю суттю є базисом волонтерства, коли
всі бажаючі у вільний час на добровільних засадах виконують сус-
пільно важливу діяльність. 

В освітній діяльності краудсорсинг є надзвичайно перспектив-
ною моделлю, яка дозволяє побудувати інклюзивне середовище,
в якому всі учасники, базуючись на ідеї пірінгу та дотримуючись
вікіномістичних принципів навчаються та розвиваються разом.

Важливо відмітити, що окрім вікіноміки є й інші управлінські
моделі, що можуть активно використовуватися у освіті для інклю-
зивного навчання, до таких моделей можна віднести: модель ше -
рінгу, модель третьої участі тощо.

Таким чином, вікіноміка є не суто бізнес-моделлю, а перспектив-
ною технологією, що може бути використана у інклюзивному навчанні. 
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ІНТЕРНЕТ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Гевчук Христина Ігорівна,
студентка ІІ курсу спеціальності «Журналістика» Університету «Україна»

dolphi12gold@gmail.com
Науковий керівник: Сухорукова Неля Степанівна, 

директор Тернопільського коледжу університету «Україна»

Анотація. Інтернет відіграє важливу роль у соціальній адаптації лю -
дей з інвалідністю. Він становить основу найбільш доступного інформа -
ційного простору для всіх категорій населення, а сучасні технології дають
можливість усім без винятку, незалежно від нозологій, мати доступ до
Інтернет-ресурсів. Сприйняття соціумом осіб з обмеженими можливос-
тями як повноправних членів суспільства — одне з найактуальніших зав-
дань сьогодення. Інтернет сприяє їх повній інтеграції в соціум.

Annotation. The Іnternet plays an important role in social adaptation of
people with disability. He makes basis of the most accessible informative space for
all categories of population, and modern technologies enable all without an
exception, regardless of nosologies, to have an access to Internetresources. Per -
ception of persons sociumom with the limited possibilities as full-fledged members

інклюзивного навчання Секція VIIІ



of society — one of the most actual tasks of segodennya. The Іnternet promotes
them to complete integration in socium.

Головними рисами та перевагами Інтернету є: доступність, опе-
ративність, мобільність, універсальність, інтерактивність, гіпертекс -
туальніть та мультимедійність. Зараз важливе завдання медіа ресур-
сів — не тільки зібрати, обробити та поширити інформацію, але
й викласти її за допомогою нових технічних можливостей для того,
щоб зацікавити масову аудиторію, донести її до всіх категорій насе-
лення. В полі зору — особи з особливими потребами. І нові техніч-
ні та технологічні засоби дозволяють вирішити різнобічні пробле-
ми, щоб зручно й доступно отримати всебічну інформацію людям
з різними нозологіями. На сучасному етапі розвитку суспільства
Інтернет доступний всім без винятку.

Поряд з пріоритетними положеннями щодо засвоєння знань,
умінь, навичок, постали не менш пріоритетні завдання — розвиток
особистості, формування поваги до кожної людини, незалежно від
її статусу і фізичних можливостей. Однозначно, прерогатива у вирі-
шенні таких завдань покладається на Інтернет-ресурси.

Наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття у світі відбулася
інформаційна революція, однією з ключових особливостей якої
є стрімкий розвиток інформаційних технологій і зростання значимос-
ті інформації. Комп’ютерні технології, які докорінно змінили наше
життя, відіграють. особливо важливу роль у інклюзивному середо-
вищі. Практично Інтернет становить основу найбільш доступного
інформаційного простору.

Виходячи з цього, на мою думку, першочерговим завданням кож-
ного вищого навчального закладу, де вчаться особи з особливими
освітніми потребами, треба навчити їх користуватися сучасними
комп’ютерно-технічними засобами та інформаційно-комунікаційни-
ми технологіями. Це дозволить їм успішно навчатись обраним спеці-
альностям, бо Інтернет — джерело знань, доступна бібліотека, пер-
ший порадник і посібник. Особливо він незамінний для тих, кому за
фізичними чи медичними показами важко пересуватись і користува-
тись іншими засобами навчання, що знаходяться на віддалі.

Різні аспекти використання Інтернет-технологій для соціаль-
ної адаптації, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими можли-
востями є одним із видів реабілітаційної підтримки навчального
процесу. Мобільний зв’язок став одним із основних інструментів
комунікації. Існують та створюються мобільні пристрої зі спеціаль-
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ними можливостями. Варто відзначити, що створення сучасних
електронних навчальних матеріалів і організація ефективного
доступу до них через Інтернет є вагомим кроком у процесі освіти
з використанням дистанційних технологій навчання для отриман-
ня повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації студентів
із обмеженими можливостями. Становлення мережевого суспіль-
ства породжує нові форми соціальної взаємодії та інтеграції в про-
сторі соціальних практик і активної діяльності молоді.

Компенсаторна властивість нових технологій дозволяє кожній
людині, незалежно від особливостей розвитку і функціональних
обмежень, брати активну участь у навчальному процесі, взаємодія-
ти з педагогами, однолітками, однодумцями за інтересами. Досягти
визначених цілей інклюзивної освіти без залучень сучасних інфор-
маційно-комп’ютерних технологій практично неможливо. Інклю -
зивне навчання потребує комп’ютерно-орієнтрованої підтримки.
Нові технології — запорука активного життя, навчання і спілкуван-
ня. Тому перш за все важливо підготувати людину до роботи в ін -
формаційному суспільстві.

Окрім того, Інтернет як засіб соціальної адаптації і реабілітації
осіб з інвалідністю, посприяє їх активному спілкуванню, обміну
інформацією, знайомству з новими друзями, що для молоді як і для
усіх людей взагалі є надзвичайно важливим і вкрай необхідним. 

А також Інтернет дає можливість проявити індивідуальні твор-
чі здібності й таланти в сфері журналістики, поезії, прози, науки,
живопису, режисури, музики тощо. Бо кожна людина — це особис-
тість зі своїми проблемами і особливостями, а також із нерозкрити-
ми здібностями. Часом за фізичними вадами приховані неабиякі
таланти. Їх треба розкривати і сприяти їх розвитку. Першим поміч-
ником у цьому, безперечно, є Інтернет.

Отже, нові можливості інформаційних технологій, зокрема
Інтернету, значно розширюють зону розвитку молодої людини. Для
осіб з обмеженими можливостями це найдоступніша форма просві-
ти, культури, соціалізації, спілкування, пізнання й сприйняття нав -
колишнього середовища.
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ІНФОРМАЦІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ

(НА ПРИКЛАДІ ВДОУНБ ІМ. О. ПЧІЛКИ)

Гнатів Степан Євгенович,
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доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму 
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Olenakyshpensuk@i.ua

Анотація. У статті висвітлюється роль Волинської державної об лас ної
універсальної наукової бібліотеки ім. О. Пчілки (ВДОУНБ ім. О. Пчіл ки) у про -
цесі інформаційної соціалізації людей з інвалідністю в контексті подолання
проблеми інформаційної нерівності в суспільстві. Проаналізо ва но можливос-
ті доступних для цієї категорії населення бібліотечно-інформаційних сервісів. 

Annotation. The article highlights the role of VDUUNB them. E. Bees in the
process of informational socialization of people with disabilities in the context of
overcoming the problem of information inequality in society. The possibilities of
library information services available for this category of population are analyzed.

Законодавство України гарантує людям з інвалідністю рівні права
разом з іншими громадянами, серед яких і право вільного доступу до
інформації та знань. Право доступу до інформаційно-комунікаційних
технологій стоїть в одному ряду з правом на фізичний доступ до
навколишнього середовища та транспортних засобів і, це для людей
з інвалідністю, є свого роду реабілітацією за допомогою інформації.

Враховуючи той факт, що доступ до джерел інформації є сьо-
годні соціальною потребою, публічні бібліотеки усвідомлюють не -
обхідність у розширенні та покращенні умов обслуговування людей
з інвалідністю та важливість перегляду ступеня свого залучення до
реалізації завдань інформаційної соціалізації цієї категорії населен-
ня. Актуалізація цього напряму роботи спонукає бібліотеки до
модернізації їх діяльнос ті.

Сучасне бібліотечно-інформаційне обслуговування базується
на електронному представленні найрізноманітнішої документної
інформації, доступної через глобальні комп’ютерні мережі незалеж-
но від часу і місцеперебування користувача. Інформаційні техноло-
гії дають змогу поповнити фонди книгозбірень спеціалізованими
інформаційними продуктами, що інтегрують різнотипову інформа-
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цію для забезпечення інформаційних потреб осіб з різними форма-
ми інвалідності, відкриваючи достатньо великі можливості у забез-
печенні інформацією людей з обмеженими можливостями [2].

Щоб дослідити специфіку, форми роботи та ступінь залучення
сучасних бібліотек до процесу інформаційної соціалізації людей
з інвалідністю проаналізуємо роботу в цьому напрямі Волинської дер -
жавної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Пчілки [1].
Так, на базі книгозбірні ведеться робота аудіобібліотеки для людей
з вадами зору, організована спільно з громадською організацією ін -
валідів «Стимул». Для цієї категорії користувачів представлена вис-
тавка книг шрифтом Брайля «Торкаючись читаю». Всього у фондах
бібліотеки є понад 70 примірників книг для незрячих. Також, для
громадян з порушенням слуху бібліотека забезпечує можли вість звер -
нутися на урядову «гарячу лінію» із пропозиціями (зауваженнями),
заявами (клопотаннями), скаргами, адресованими органам вико-
навчої влади за допомогою Skype-зв’язку за певними іменами
(https://www.kmu.gov.ua/ua/uryadova-garyacha-liniya-1545).

Для читачів, які не мають можливості фізичного доступу до
бібліотеки пропонуються послуги у віртуальному режимі: запис до
бібліотеки в режимі онлайн, замовлення чи резервування книжок
електронною поштою, користування онлайновим каталогом,
онлайновою довідковою службою, чатами та відеоконференціями
тощо. Так, можливість здійснити електронне замовлення є через
«Віртуальну довідку». Відповідно до правил надання такої довідки
(http://ounb.lutsk.ua/pravila.html), читачеві на електронну адресу
надходить повідомлення про наявність у фонді бібліотеки: конк-
ретного видання; законодавчих нормативних актів Міністерств та
відомств України, Росії, колишнього СРСР; відомості і факти про
історію, економічний, культурний і соціальний розвиток України
та інші різноманітні відомості і факти, які можна знайти за допо-
могою словників, довідкової, енциклопедичної літератури та усіх
доступних для бібліотеки пошукових систем. Для послуг користу-
вачів є електронний каталог за такими розділами: книги, краєзнав-
ство, історична Волинь, каталог періодичних видань, література
іноземними мовами, мистецтво, рідкісні та цінні видання та ін.).

На сайті бібліотеки постійно публікуються електронні варіанти
«Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині», оновлюється ін фор -
мація про видання бібліотеки впродовж звітного періоду; публіку-
ються та доповнюються новою інформацією розділи сайту: новини,
віртуальні виставки, нові надходження. 
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Доступ користувачам бібліотеки до ресурсів мережі Інтернет та
консультації щодо пошуку інформації надаються через створений. за
сприяння Посольства США в Україні. у структурі відділу автомати-
зації і комп’ютерних бібліотечних технологій книгозбірні Інтернет-
центр. Також обслуговування користувачів в мережі Інтернет забез-
печує Регіональний тренінговий центр, створений у рамках програми
«Глобальні бібліотеки «Бібліоміст-Україна». Постійно відбувається
редагування та наповнення блогу «Навчаємося разом» (https://tcentr-
lutsk.blogspot.com/p/blog-page.html). Це — залучення населення
Волині через проект «Публічні бібліотеки — мости до е-урядування»
до вивчення й використання електронних послуг, ресурсів та інстру-
ментів е-урядування; віртуальна виставка літератури, яка надійшла
до бібліотеки в рамках програми Фундації Білла та Мелінди Гейтс,
Ради Міжнародних Наукових Досліджень та Обмінів (IREX);
навчальні програми, відео та ін. 

Отже, використання інноваційних технологій у бібліотечній
практиці дозволяє якісніше та швидше задовольнити інформаційні
потреби користувачів різних категорій, тому автоматизація бібліо-
течно-інформаційного обслуговування є одним з першочергових
завдань наукової бібліотеки.
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ПРО ПРОБЛЕМУ ВИБОРУ ШРИФТІВ В МОБІЛЬНИХ
ДОДАТКАХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ 
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Анотація. В роботі досліджено доступність мобільних додатків для
людей з порушенням зору. Розглянуто нормативно-правову базу, що забезпе-
чує доступність веб та мобільних додатків. Запропоновано засоби адап-
тації додатків та сайтів для людей з порушенням зору.
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Annotation. This paper investigates the accessibility of mobile apps for
visually impaired people. The legal framework for accessibility of web and mobi-
le applications is considered. Adaptation tools and sites are offered for visually
impaired people.

Сучасні мобільні та веб додатки в більшість своїй погано адапто-
вані до використання їх людьми з порушенням зору. Основною про-
блемою є питання вибору шрифтів, а саме із-за тренду в бік «тонких»
шрифтів, котрі погіршують ясністьбукв на екрані для людей похило-
го віку та людей з ослабленим зором. Також частіше починають
використовувати світло-сірі або голубі шрифти, що значно зменшу-
ють контрастність та суттєвозаважають читанню тексту.

На сьогодні такі технологічні гіганти як Apple, Google и Twitter
змінюють свої топографічні принципи, направлені на зменшення
контрасту між текстом та фоном.

Чисто чорний на білому фоні текст має максимально досяж-
ну контрастністю 21:1. Більшість технологічних компаній вважає
хорошою практикою для шрифту мати контрастність не менше 7: 1,
що дозволяє бачити текст людям з ослабленим зором.

У 2008 році організація «Ініціатива щодо забезпечення універ-
сального доступу до Інтернету» (WAI — Web Accessibility Initiative)
ввела ставлення контрастності, яке повинно допомогти веб-дизай-
нерам створювати сайти, які добре читаються.

– Якщо текст і фон одного кольору, наприклад, білий на біло-
му, то це відношення становить 1: 1.

– Для чорного тексту на білому тлі або білого тексту на чорно-
му тлі воно максимально — 21: 1.

– Чорний текст на сірому тлі навпаки має відношення 13: 1;
дуже світло сірий на білому — 3: 1.

Однак, якщо шрифт стає тоншим або більш «легковажним»,
читання тексту ускладнюється.

Щоб уникнути проблем з шрифтами пропонується притриму-
ватись таких правил оформлення текстової інформації:

– Важливо, щоб текст читався легко, тому необхідно подбати
про його коректних розмірі і колір. Варто використовувати великий
жирний шрифт і високо контрастний колір.

– При виборі шрифту важливо враховувати особливості сприй-
няття окремих букв зі складною структурою: a, e, o, u. Гліф даних букв
в шрифті повинен бути максимально простим і однозначно сприйма-
тися.Для цього підходить шрифти подібні до шрифту Roboto.
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Якщо притримуватись цих простих принципів то інформацій-
на доступність(accessibility)[1–2] мобільних додатків для людей
з валами зору значно збільшиться.
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Annotation. Після того, як шум навколо настільних 3D-принтерів
вичерпався, громадськість дізналася, що машини адитивного виробниц-
тва вимагають набагато більше роботи, ніж просто натиснути кнопку
«друк». Особливо це стосується промислових машин. Настільки вражаю-
чими, як вони можуть бути — виробляючи складні форми з металу, плас-
тику, кераміки та багато іншого — необхідна значна підготовка даних
і постобробка, щоб деталі виходили потрібної якості. Отже, не дивно, що
перед тим, як машини зможуть автоматично зробити все для нас, нам
доведеться ще більше автоматизувати їх. І це саме те, над чим працю-
ють деякі виробники систем адитивного виробництва. 

Annotation. Once the hype around desktop 3D printers wore off, the public lear-
ned that additive manufacturing (AM) machines require much more work than sim-
ply pushing the «print» button. This is particularly true of industrial machines. As
impressive as they may be—producing complex shapes out of metal, plastic, ceramic
and more — there is significant data prep and post-processing required just to ensu-
re that parts come out as intended. It’s no surprise, then, that before machines can
automatically do everything for us, we’ll have to automate the machines even further.
And this is exactly what a number of AM systems manufacturers are working on. 

Незважаючи на те, що 3D-друк є новою технологією, вона швид-
ко стала домінуючою в освіті, обробної промисловості та багатьох
інших галузях. 3D-принтери дозволяють будь-якій людині легко ви -
готовляти складні деталі.
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За допомогою 3D-друку не потрібно одночасно розміщувати
замовлення на сотні тисяч продуктів. Можна виробляти деталі за
потребою. Це знижує вартість зберігання запасів і зменшує ризик
перевиробництва.

На останок, 3D-друк дозволяє швидше створювати прототипи
і прискорює інноваційні цикли. За допомогою 3D-друку можна
легко редагувати файл 3D-моделі та миттєво роздруковувати нову
версію продукту. Це швидше і дешевше, ніж лиття на інші техноло-
гії виробництва.

Однак, у цих машин є один критичний недолік. Після того, як
3D-принтер закінчив друк деталі, людина повинна фізично підійти
до принтеру і витягти деталь з друкованої ліжка. 3D-принтер не
зможе почати виконання наступного завдання друку, поки не буде
видалена попередня частина. Це обмежує продуктивність 3D-при-
нтерів. Якщо 3D-принтери можуть автоматично виводити завдання
на друк, то вони можуть виводити на друк постійний потік деталей.
Ефективність машини різко зросте.

Багато підприємств уже використовують 3D-принтери для ви -
робництва продукції. В даний час їх виробничі можливості обмежені
необхідністю вручну видаляти / запускати завдання на друк Якби ця
задача була автоматизована, більшій кількості компаній було б про-
стіше використовувати 3D-друк для серійного виробництва.

Автоматизація 3D-друку охоплює машину, постачання матеріа -
лів, пост-обробку, робототехніку або електронні системи, що з’єд-
нують кожну машину. 

Мета роботи полягає у розробці системи, що дозволить 3D-прин -
теру працювати автономно та відслідковувати можливі несправності
в його роботі, до яких належать: проблеми з відклеюванням деталі —
слід підібрати таку робочу поверхню, від якої моделька не від клеїться
раніше, ніж закінчиться її друк; пошкодження платформи і/або
сопла — якщо поверхня неправильно відкалібрована (нахилена,
занадто висока), принтер може пошкодити платформу та сопло,
оскільки він координує екструдер основуючись лише на кнопці, що
знаходиться біла крокового двигуна; несправності з подачею пласти-
ку до хот-енду — якщо принтер працюватиме достатньо довго без
належного нагляду, він може використати весь свій пластик. Таке
часто буває, коли користувач друкує великі моделі. Також є вірогід-
ність від’єднання боуден-трубки від фітингу, який його тримає, через
що принтер теж не зможе друкувати; несправності в роботі екструде-
ра — просочування пластику крізь стики нагрівального елементу
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з соплом, та нагрівального елементу термобар’єром. Якщо цю непо-
ладку вчасно не виправити, доведеться міняти всю каретку. Система
повинна виявляти ці несправності, визначати на скільки вони кри-
тичні для роботи, зупиняти роботу у разі, якщо вони все таки кри-
тичні, або продовжувати, якщо ні.

Це можливо реалізувати за контролера, що буде спілкуватися з са -
мим принтером, певних сенсорів, за допомогою яких контролер отри-
муватиме дані про стан принтера та механізму зкидання надрукованих
деталей. У ролі контроллера виступатиме Raspberry Pi 3 Model B з ОС
Raspbian та програмою Octoprint, що буде взаємодіяти з принтером.
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МЕТОДИ І АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ЕКСПЕРТНИХ
СИСТЕМ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

Зольніков Володимир Олександрович,
студент 2 курсу освітнього ступеня «магістр»

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»
v_zol@ukr.net

Анотація. На початковому етапі розслідування злочинів правоохоронні
органи отримують першу та необхідну інформацію для розголошення від
судово-медичних експертів. У роботі проаналізовано технології Data Mining
як оптимальні для використання в обробці неструктурованих даних при
побудові експертних систем при судово-медичній експертизі.

Annotation. At the initial stage of investigation of crimes, law enforcement
agencies receive the first and necessary information for disclosure from forensic
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medical experts. The paper analyzes Data Mining technologies as optimal for use
in processing unstructured data when building expert systems in forensic medical
examination.

При злочинах, які посягають на життя і здоров’я громадян,
використовують різні предмети та зброю, особливості яких обумов-
люють необхідність різнобічністі судово-медичної експертизи та
залучення найсучасніших аналітико-інформаційних технологій.
Вбивство з використанням гострих предметів (за офіційною ста-
тистикою Міністерства внутрішніх справ) посідає друге місце після
використання злочинцем тупих предметів. 

На початковому етапі розслідування таких злочинів, першу та
необхідну інформацію для їх розкриття, правоохоронні органи отри-
мують від судово-медичних експертів — причина смерті, час настан-
ня смерті, механізм утворення ушкоджень, кількість травмуючих
впливів, особливості травмуючого предмету тощо. Більшість такої
інформації надається судово-медичним експертом ще до «офіційно-
го» проведення судово-медичної експертизи шляхом надання інфор-
мації співробітникам оперативних підрозділів правоохоронних орга-
нів під час огляду трупу на місці його виявлення. Використання
експертної системи дозволить правоохоронним органам спрямувати
зусилля в певний напрям розшуку злочинця.

Для пошуку закономірностей у великих обсягах неоднорідних та
багатовимірних даних, на практиці доцільно використовувати техно-
логії Data Mining, які є оптимальними для з’ясування алгоритмів ста-
тистичної обробки неструктурованих даних. В тому числі, як один
з можливих — алгоритм послідовної діагностичної процедури, який
заснований на використанні формули Байеса з валідація і виявлен-
ням ознак найбільш інформативних для розпізнавання класу об’єкта.

Чутливість системи побудованої на алгоритмі послідовної діаг-
ностичної процедури становить 70–85% в залежності від порогових
значень, а в разі застосування емпіричних правил — збільшується
на 10–20%. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В МОБІЛЬНОСТІ

Іванисик Олександр Миколайович,
студент 1 курсу Інституту комп’ютерних технологій 

Університету «Україна»
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Анотація. Головна мета даної роботи, показати, що з розвитком тех -
нічних засобів, мобільні пристрої можна використовувати не лише для
зв’язку, а також як потужну платформу для обчислення склад-них мате-
матичних задач. 

Ключові слова: Gartner, iOS, An-droid, Windows Phone, BlackBerry.
Annotation. The main objective of this paper show that the development of

technical tools, mobile devices can be used not only for communication but also
as a powerful platform to calculate complex mathematical problems. 

Key words: Gartner, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry.

Останні дослідження компанії Gartner за останні 5 років пока-
зують збільшення тенденції використання мобільних пристроїв не
лише для спілкування, а також як потужну платформу для IT індус-
трії. Ринок смартфонів поділений між двома основними мобільни-
ми платформами — iOS і Android.

Титул найпопулярнішої операційної системи в світі як і раніше
утримує Android.

Агентство Gartner опублікувало інформацію стосується ринку
планшетів, ультрамобільних пристроїв і мобільних телефонів.

За останні роки спостерігається тенденція, яка веде до змен-
шення обчислення на стороні сервера, тим самим віддаючи більшу
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кількість обчислення на сторону клієнта з його смартфоном чи
планшетом. 

Моделювання як метод дослідження [2] застосовується при роз -
робці досить складних управлінських рішень і є побудовою мо де лей
або системи моделей досліджуваного об’єкта для його вивчення.
Дослідження моделей об’єктів дозволяє уточнити особливості та
ха рактеристики явища, що вивчається. 

При розробці моделі прийняття рішення необхідно враховува-
ти її структуру: мета, альтернативні стратегії, стан зовнішнього
середовища, фактор часу. 

Альтернативні стратегії, або очікувані варіанти дій дають можли-
вість вибору оптимального рішення серед всіх можливих. Стан зов-
нішнього середовища — це сукупність зовнішніх факторів та їх май-
бутній розвиток, що характеризуються невизначеністю. Часто ця
невизначеність пов’язана не зі свідомими діями, а з нашою непоін-
формованістю про середовище, в якому треба приймати рішення.

Одним з методів статистичної теорії рішень є платіжна матри-
ця, яка полягає у тому, що оцінювач сам має встановити, яка стра-
тегія найбільш сприятиме досягненню цілей. Метод теорії корис-
ності ґрунтується на припущенні, що якщо переваги людей щодо
певних ситуацій задовольняють ряд аксіом, то їх поведінка може
розглядатись як максимізація очікуваної корисності.

Метод теорії проспектів передбачає ймовірнісний кінцевий
результат. Метод аналізу ієрархій спирається на багатокритеріальну
характеристику проблеми та використовує дерево критеріїв, що під-
креслює його наочність. Для вибору оптимального рішення необ-
хідно керуватись певними критеріями: 1) критерій Вальда передбачає
вибір саме такої альтернативи, яка набуває найбільшого з мі ні маль -
них значень; 2) правило максимакс полягає у виборі альтернативи,
яка має найбільше з максимальних значень. 3) критерій Гурвіца —
це взаємодія правил максимакса та максиміна шляхом зв’язування
максимуму мінімальних значень альтернатив. 4) критерій Севіджа
передбачає вибір альтернативи, яка мінімізує величину максималь-
них втрат по кожному з можливих рішень.

Таким чином, використання вищезгаданих методів та критеріїв
дозволить підвищити ефективність прийняття рішень за рахунок
використання наукового підходу, системної орієнтації на основі
сучасних інформаційних технологій інтелектуальної обробки даних.

Етапи розвитку ІТ-галузі IDC представляє у вигляді трьох плат -
форм. Перша платформа побудована на базі мейнфреймів і терміна-
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лів, на яких працювали тисячі додатків і користувачів. В основі другої
платформи лежать традиційні персональні комп’ютери, Інтернет, клі-
єнт-серверна архітектура і сотні тисяч додатків. Третя платформа ха -
рактеризується стрімко зростаючою кількістю постійно підключених
до Інтернету мобільних пристроїв у поєднанні з широким викорис-
танням соціальних мереж і розвиненою хмарною інфраструктурою,
яка застосовується для вирішення комплексних аналітичних задач.
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ АВТОМАТИЗОВАНОГО
ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-ДОДАТКIВ

Решетуха Ярослав Олександрович,
студент 2 курсу освітнього ступеня «магістр»

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна» 
sslava1994@googlemail.com 

Анотація. На даний момент в мережі Інтернет діє понад 1.7 мільяр-
дів веб сайтів, і користуються ними більш ніж 4 мільярдів людей по всьому
світу. Тестування веб додатку, або веб сайту, є невід’ємним етапом його
розробки. Дивлячись на ці числа стає зрозумілим, чому зростає по тре ба
в автоматизації тестування. Автоматизація тестування веб додатків
прискорить розробку та забезпечить якість додатку.

Annotation. At present, more than 1.7 billion web-sites operate on the Inter net.
Testing a web application or web site is an integral part of developing it. Auto mated
software testing is part of the quality control testing process. Looking at these
numbers, it becomes clear why the need for test automation is increasing. Web
application automation testing will speed up development and ensure the quality
of the application. Automatic testing of web applications has the following advan-
tages: reduces the time for testing, eliminates the human factor during testing, eli-
minates the burden of routine regression testing. 

302

Секція VIIІ Інформаційно-комунікаційні технології  



303

Автоматизоване тестування програмного забезпечення — це
частина процесу тестування на етапі контролю якості в процесі роз-
робки програмного забезпечення. Воно використовує програмні
засоби для виконання тестів і перевірки результатів виконання, що
допомагає скоротити час тестування та спростити процес.

Автоматичне тестування веб додатків має такі переваги: 
1. Підвищення якості тестування, оскільки при використанні

засобів автоматизації «людський фактор» мінімально впливає на
якість тестування.

2. Можливість виконання таких видів тестування, які або не
можливо виконати вручну, або вимагають значних ресурсів (додат-
кове обладнання, персонал).

3. Прискорення процесу тестування без втрати якості. Окрім
того засоби автоматизованого тестування — скрипти, не забороне-
но неодноразово перезапускати, на проекті чи використовувати на
схожому проекті, якщо скрипт не потребує подальших доробок.
В протилежному випадку скрипт потрібно буде скоригувати.

4. Практично усі види тестів: юніт-тестування, інтеграційне
тестування, регресійне тестування, тестування продуктивності,
стрес-тестування, тестування продуктивності — можуть відбувати-
ся за розкладом без втручання людини, не рідко у ночі.

5. В ході тестування звіти про результати роботи програмних
додатків розсилаються і зберігаються теж автоматично.

Однак автоматичне тестування не може виконати тестування
у повній мірі та замінити ручне тестування. Автоматизація всіх тес-
тів — дуже дорогий процес, і тому автоматичне тестування є лише
доповненням до ручного тестування.

Для тестування веб додатків можна використовувати інстру-
мент Selenium. Це інструмент для автоматизації дій веб браузера.

Selenium — це набір інструментів для автоматизації веб-браузерів,
що використовує найкращі методи, доступні для віддаленого керування
екземплярами браузера та емуляції взаємодії користувача з браузером.

Selenium дозволяє користувачам імітувати поширені дії, що
виконуються кінцевими користувачами; введення тексту до полів,
вибору значень, прапорців та натискання посилань у документах.
Він також надає безліч інших елементів управління, таких як пере-
міщення миші, довільне виконання JavaScript та багато іншого.

Саме тому автоматизація тестування веб додатків є настільки
важлимим, та розробка методики автоматизованого тестування веб-
до даткiв є актуальним на сьогоднішній день.
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Анотація. З кожним роком інформаційні технології продовжують
стрім ко розвиватися, тим самим створюючи нові способи впливу на ін -
формацію. Розвиток інформаційних технологій дає можливість підпри-
ємствам оптимізувати власну роботу за рахунок цифрових копій даних,
які мають свій ряд переваг перед фізичним носієм: швидкий доступ, дов го -
строкове зберігання без зносу кінцевого інформаційного джерела, збережен-
ня фізичного простору і т. д. Але крім позитивних моментів присутній
і негативний вектор при застосуванні інформаційних систем: складність
забезпечення безпеки інформації, обслуговування інформаційних носіїв,
резервне копіювання даних і наймання фахівців в області обслуговування
і безпеки цифрової інформації, покупка або розробка специфічного про-
грамного забезпечення. 

Annotation. Information technologies continue to evolve every year, creating
new ways of influencing information. The development of information technolo-
gy enables enterprises to optimize their work through digital copies of data, which
have a number of advantages over physical media: fast access, long-term stora-
ge without wear of the final information source, preservation of physical space,
etc. But in addition to the positive aspects, there is a negative vector in the appli-
cation of information systems: the complexity of information security, mainte-
nance of information media, data backup and hiring specialists in the field of
maintenance and security of digital information, the purchase or development of
specific software.
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Для здійснення ефективного менеджменту в сучасних реаліях,
захист інформації, є обов’язковою умовою, так як необхідна на всіх
етапах розвитку організації. В даному випадку ми розглянемо без-
посередньо корпоративні мережі. Саме вони частіше за інших під-
даються загрозам, так як через них йде потік інформації характеризує
діяльність організації. Зупинка даного потоку інформації паралізує
всю діяльність організації, що стає причиною серйозних матеріаль-
них збитків і втратою іміджу. 

Фахівці відзначають, що головною загрозою для інформаційних
технологій — інфраструктури є вірус (троянське ПО, черви), але не
вар то забувати, що істотної шкоди несуть і шпигунське ПЗ, спам, фі -
шинг-атаки (вид інтернет шахрайства, метою якого є отримання
досту пу до конфіденційної інформації), соціальний інжиніринг. За да -
ними АТ «Лабораторія Касперського» — міжнародної компанії, що
займається розробкою рішень для забезпечення інформаційних техно-
логій — безпеки. Загрози безпеці корпоративної мережі, є серйозною
проблемою для підприємства, так як це означає, що зловмисник про-
ник на територію організації або ж завербував од ного зі співробітни-
ків. Доступ отримує від одного з комп’ютерів під приємства, тобто має
пряме підключення до корпоративної мережі компанії зсередини, що
може призвести до масових збоїв, витоку інформації і повної її втрати.

Веб загрози — це один з найпоширеніших типів атак. Її сутність
полягає у використанні шкідливих URL-адрес для впровадження
шкідливих програм. Так само використовують Шкідливі сценарії
зламуючи легальні сайти. 

Розглянемо спам-атаки. Такого роду загрози — це масова роз-
силка повідомлень, зазвичай комерційного або рекламного харак-
теру, часто містить вірусні файли. У корпоративному середовищі
так само може стати предметом загрози хедхантингу (headhanting). 

Мережеві атаки — це як правило, віддалене вплив на комп’ю -
тер з використанням програмних методів. Метою подібних атак
є порушення конфіденційності даних: крадіжка інформації, доступ
до чужого комп’ютера, зміна файлів. Такі атаки дуже складні і тому
їх найменшу кількість, але збиток від них колосальний. 

Крім зовнішніх загроз, негативно вплинути на безпечність мо -
жуть і співробітники організації. Реалізація шкідливих алгоритмів
може призвести до зупинки системи, її збоїв, втраті даних і підміні
або витоку інформації.

Для забезпечення цілісної захисту інформації в організації слід
використовувати технології антивірусного захисту інформації. Таке
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ПО направлено на екранування робочих мереж від несанкціоновано-
го ворожого ПО. Забезпечує захист робочих станцій, закриває пошто-
ві шлюзи, проксі-сервери і інші шляхи проникнення вірусів. На відмі-
ну від домашнього використання, в корпоративних умовах найбільш
ефективним рішенням буде використання декількох антивірусів, для
забезпечення найбільшого діапазону заблокованих загроз.

Ще одним ефективним методом забезпечення захисту інформа -
ції в менеджменті є міжмережеві екрани. Такі екрани забезпечують
поділ мереж і усувають порушення користувачами встановлених
правил безпеки. 

Для будь-якої серйозної організації необхідно впровадження
системи виявлення атак. Такі системи інтегровані із засобами бло-
кування шкідливих впливів. Система акцентує увагу адміністрато-
ра, тільки на ті загрози, які несуть істотну шкоду організації.

Підвищення безпеки інформації в організації можна також до -
сягти шляхом контролю доступу та засобів захисту інформації все-
редині мережі. У великих компаніях з метою підвищення безпеки
створюється автоматизація системи управління інформаційною без -
пекою, через загальну консоль. Забезпечується розмежування досту-
пу між співробітниками відповідно до їх функціоналу.
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БІБЛІОТЕКА ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ 
МОЛОДІЖНИЙ ЗАКЛАД ВОЛИНІ

Конон Надія Гнатівна,
старший викладач Луцького інституту Університету «Україна»

nadiakonon55@gmail.com

Анотація. У статті висвітлено діяльність бібліотеки по організації
заходів для молоді та дітей з інвалідністю. Охарактеризовано різнома-
нітні бібліотечні форми інформаційних послуг.

Annotation. The article covers the activities of the library in organizing
events for young people and children with disabilities. Various library forms of
information services are described.

Волинська обласна бiблiотека для юнацтва — інформацiйний,
культурно-освiтнiй центр формування, зберігання документально-
інформаційних ресурсів, творів друку, матеріалів на електронних
носіях, науково-методичний центр по роботi з юнацтвом, надає
максимальну інформаційну допомогу молоді області в освіті, само-
освіті, здійснює соцiальний захист, профорiєнтацію, виступає у ролі
сучасного інтегрованого молодіжного закладу культури Волині.

У бібліотеці діє проект «Творимо милосердя разом…», що став
яскравою сторінкою загально-бібліотечних програм благодійного
спрямування. Над ним працює бібліотечний колектив установи,
відповідальність доручена працівникам абонементу, який на протя-
зі багатьох років очолює Лідія Лукашук. Бібліотекарі відділу абоне-
менту Світлана Стефановська та Тетяна Білевська відповідають за
обслуговування громадської організації «Центр реабілітації осіб з ін -
валідністю «Джерело життя»« (центр «Джерело життя»), при якій
працює театральна студія «ТАМІ»; Лариса Малиновська та Наталія
Любашевська — Луцького навчально-реабілітаційного центру (НРЦ),
що започаткований на базі ЗОШ № 8, де навчаються діти із вадами
мови, зору, опорно-рухового апарату, затримкою психічного роз-
витку, у закладі — 280 учнів, які не лише здобувають знання, а отри-
мують медичну допомогу та реабілітацію [2].

Мета діяльності центру «Джерело життя» — захист законних соці-
альних, економічних, культурних та інших спільних інтересів своїх
членів; сприяння реабілітації та соціальній адаптації дітей-інвалідів та
інвалідів з дитинства, формування у них позитивної життєвої орієнта-
ції; забезпечення співпраці з сім’ями, де виховуються діти-інваліди
для взаємопідтримки та активного соціального життя. Тут постійно
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нараховується 76 осіб із числа цієї особливої категорії лучан, щодня
у спеціально облаштованому приміщенні займається 20–25 осіб [3].

В основі бібліотечного обслуговування є: відеосюжети, мульт -
фільми, вистави, майстер-класи, ігри, виставки літератури, декла-
мування поезії, тобто форми бібліотечної роботи, що легко сприй-
маються присутніми і не є для цієї категорії дітей обтяжливими та
малозрозумілими.

Так, 250 років від дня народження українського поета та драма-
турга Івана Петровича Котляревського, працівники відділу абоне-
менту зустріли вечором-портретом «Будеш, батьку, панувати, поки
живуть люди.» в реабілітаційному центрі «Джерело життя». Молоді
люди переглянули фільм про життя і творчість письменника, а також
пісні з екранізованої п’єси «Наталка Полтавка». В їх виконанні про-
звучали уривки з «Енеїди», вірші, присвячені пам’яті поета. Най біль -
ше захоплення у вихованців центру викликав мультиплікаційний
фільм, знятий за мотивами безсмертної «Енеїди» [2].

«Багрянець осені у водопаді звуків» — літературно-музична ком-
позиція під такою назвою проведена працівниками абонементу
Світланою Стефановською та Тетяною Білевською у центрі «Дже ре -
ло життя». У виконанні вихованців закладу прозвучали вірші Якова
Щоголіва, Володимира Сосюри, Вадима Крищенка, Миколи Луківа,
присвячені чарівниці осені. Гарно були сприйняті молодими людьми
музичні композиції і пісні у виконанні українських співаків про
прекрасну та неповторну пору року.

Пресвята Богородиця вважалася покровителькою і заступни-
цею козацтва, які вірили, що їх охороняє свята Покрова. Вірили
настільки сильно, що протягом багатьох століть це свято було одним
з найважливіших свят в православному календарі України. Саме на
нього завжди призначали вибори нового отамана. З метою вихован-
ня в учнів патріотизму, інтересу до вивчення історії свого народу,
працівники відділу абонементу Лариса Малиновська та Наталія
Любашевська, разом з учнями 6 та 7 класів НРЦ, здійснили історич-
но-віртуальну подорож «Шляхами славетних козаків». Доповнила
захід військово-історична вікторина з історії козацтва. Під час зус-
трічі учні переглянули відеофільми на історично-військову темати-
ку та мультфільми, ознайомилися з презентацією літератури [2].

Адже посилена увага до духовного збагачення осіб з інвалідністю
сприятиме об’єднанню сучасного молодого покоління, вихованню
рис доброти, взаємоповаги, а головне — людяності та сприйняття їх
як повноправних членів колективів.
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Дуже приємно, що 30 жовтня 2019 року владні структури звер-
нули увагу на покращення проживання людей з інвалідністю. Про -
ект Закону № 2031-1 від 19.09.2019 р. про внесення змін до статті 3
Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інва-
лідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення
особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд, що сприятиме
посиленню соціального захисту осіб з інвалідністю, які не можуть
самостійно забезпечувати своє проживання. Проте законопроект
передбачає лише підвищення надбавки на догляд, але не збільшує
розмір самої соціальної допомоги [1].
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Що ж таке інклюзивна освіта в життєвому розумінні? Дане
питання привернув чимало інтересу в усьому світі. На сьогоднішній
день багато понять і принципи, пов’язані з інклюзією отримали
конкретне визначення і, неодмінно, увійшли як в академічний обіг,
так і в повсякденне життя. В його основу покладена ідеологія, яка
виключає будь-яку дискримінацію учнів, але в той же час, створює
особливі умови для дітей, що мають особливі освітні потреби. Ця
концепція визнає, що всі діти можуть повноцінно навчатися, а їх
відмінні риси гідні поваги [1, с. 13].
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Метою є: показати розуміння різних освітніх потреб дітей та
надання послуг відповідно до цих потреб через більш повну участь
в освітньому процесі.

Іншомовна освіта в наш час відноситься до числа найбільш гос-
трих проблем в практиці навчання іноземним мовам. Вивчення іно-
земної мови в дитячому віці, за даними численних досліджень і спос-
тережень, сприяє більш ранньому вступу дитини в світову культуру
через спілкування на новій для них мові, створення основи оволо-
діння іноземною мовою при його подальшому вивченні в школі.

На думку А. Пугачова (4, с. 374–377) у інклюзивної освіти є ві -
сім головних принципів, які, повинні бути покладені в основу будь-
якого навчання: значимість людини не залежить від його здібнос-
тей і досягнень.Відчувати і думати здатний кожен індивід.Кожна
людина має право на спілкування і право бути почутим.Всі люди
потребують один одного.Істинна освіта може відбуватися тільки
в контексті цих взаємин.Всі люди мають потребу в підтримці і дру ж -
бу однолітків.Для будь-якого студента досягнення прогресу може
бути швидше в тому, що він може робити, ніж в тому, що не може.
Різноманітність підсилює всі аспекти життя людини. 

В даний час залишається відкритим питання: «Чому ж важливо
для учнів зі спеціальними освітніми потребами вивчати іноземні
мови?» На даний момент є учні, у яких виникають проблеми при ви -
вченні мови, ці учені, в більшості випадків, страждають низькою са -
мо оцінкою, що призводить до занепадницької поведінки, але вчителі
вдаючись до використання певних стратегій можуть все виправити.
Така тактика безумовно включає в себе прийняття мультисенсорного
підходу, залучення кінестетичного, а також візуального і слухового сти -
 лів навчання. Представляючи предмет в структурованому і явному об -
разі уроки діляться на «крихітні шматочки» повільних кроків на вчан -
ня; присутній розгортання стратегії пам’яті, це дозволяє поповнити
словниковий запас і освоїти граматику, похвалити учнів, щоб під три -
мати мотивацію і самооцінку, а також сприяє розвитку лінгвістичних
навичок. Ми вважаємо, що знання іноземної мови навіть на елемен-
тарному рівні допомагає таким дітям соціалізуватися, ставати більш
самостійними, не відчувати труднощі в спілкуванні з однолітками. 

Таким чином, реалізується основне завдання інклюзивної осві-
ти — соціалізація дітей. Різноманітність вправ та ігор допомагає ди -
тині легше і швидше запам’ятати досліджуваний матеріал, а це веде до
розширення лінгвістичного кругозору, сприяє засвоєнню елемен тар -
них лінгвістичних уявлень, доступних і вкрай необхідних для оволо-
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діння усній і письмовій промовою англійською мовою [3, с. 14–20].
Основний акцент робиться на роботу дітей в групах. Це в свою
чергу для деяких особистостей є бар’єром і не дає в повній мірі роз-
крити свій творчий хист і показати всі свої вміння.

У зв’язку з цим, хочеться доповнити модель викладання, шля-
хом внесення індивідуальних занять з дітьми, які відчувають себе
непідготовленими для роботи в колективі зі своїми однолітками.
Для кожної дитини зі своїми індивідуальними особливостями буде
вироблена певна методика, яка дозволить знайти підхід і розкрити
його відмітні здібності як особистості. Наприклад, діти, які страж-
дають порушенням слуху, навчатимуться із застосуванням сучасних
технологій: синтезатор мови, перетворювач жестів в мову (google-
gesture). Діти з обмеженнями зору, також будуть навчатися із за сто -
суванням особливої   методики і пристроїв. Щоб звичайний ПК став
доступний незрячій людині, на сьогоднішній день досить, необхідно
встановити на нього всього лише дві програми: скрінрідер (screen-
reader) — це програма екранного доступу, що зчитує все, що відбу-
вається на екрані користувача; мовний синтезатор — це програма,
яка перетворює цифрову інформацію, яку зчитує скрінрідер, в усне
мовлення. Беручи дані нововведення до уваги, можна припустити,
що це допоможе дітям освоїти нову мову.

Висновки. Але питання інклюзії варто розглядати не тільки
в ас пекті створення доступного освітнього середовища для дітей
з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому
сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій
дітей в Україні.Жоден з них не має відчувати себе іншим — і це
головне завдання інклюзії.
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Анотація. В статті освіта розглядається як засіб розвитку люд-
ського капіталу з посиленням індивідуальної спроможності задля викорис-
тання свобод громадянства.

Annotation. In the article, education is seen as a means of developing hu -
man capital with the enhancement of individual capacity to exercise the freedoms
of citizenship.

На міжнародній конференції ООН з питань освіти, науки і куль-
тури було заявлено, що: «Інклюзивна освіта: шлях в майбутнє»
(листопаді 2008 року м. Женева), запровадження інклюзії в освітній
сфері є не другорядним, а центральним питанням для забезпечення
високо якісної освіти і створення більш інклюзивних суспільств.
Освіта роз глядається як засіб розвитку людського капіталу, підви-
щення економічних показників, посилення індивідуальної спро-
можності й розширення меж вибору задля використання свобод
громадянства [1, с. 45].

На перший погляд, до проблем впровадження інклюзивної осві -
ти долучена достатньо обмежена група населення. В першу чергу це
діти із особливими потребами, їх батьки, вчителі загальноосвітніх
шкіл та спеціальних навчальних закладів; по-друге: громадські орга-
нізації, які допомагають і батькам, і вчителям подолати труднощі на
шляху реалізації поставленої мети — забезпечення можливостей рів-
них освітніх умов для всіх дітей. В подальшому — розвиток і впро-
вадження інклюзії стає завданням і потребою суспільства в цілому,
процесом, до якого залучаються не лише безпосередні представники
закладів освіти, але й фахівці у сфері освіти, представники законодав-
чих і виконавчих органів влади, широкі кола громадськості [2, с. 26].
Враховуючи специфічний розвиток освіти в Україні, неможливо
залишатись осторонь цієї проблеми, адже число дітей, які потребу-
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ють корекційного навчання, неухильно росте, розповсюджується
тен денція якісної зміни структури дефекту, комплексного характеру
порушення у кожної окремої дитини. Тому правильний підхід до
навчання таких дітей є запорукою успіху педагога в загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Впровадження в корекційно-освітню систему інформаційних
технологій має відбуватися з урахуванням механізмів наявного дефек-
ту, закономірностей його прояву, особливостей розвитку різних кате-
горій дітей із спеціальними потребами. На рівні з попередніми дослід-
никами, проблемою створення та застосування електронних засобів
навчання, побудованих на комп’ютерних технологіях. Проблемами
корекційної педагогіки та інклюзивної освіти займалися багато
науковців, однак питання застосування електронних засобів навчання
у процесі навчання дітей з особливими потребами ще ґрунтовно не
досліджувалися [4, с. 24].

Взявши до уваги всі вище перераховані аргументи щодо поняття
«інклюзивної освіти» та питань використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій для навчання дітей з особливими потребами,
можна дійти висновку, що, інклюзія — це процес, спрямований на
перетворення навчальних закладів у такі освітні простори, які стиму-
люють і підтримують не тільки учнів, а і членів педагогічного колек-
тиву, спрямована також на розвиток місцевих громад, які підтриму-
ють і високо цінують досягнення кожного члена громади. Досвід
показує, що даний напрямок в освіті потребує більш детального
вивчення та розробки спеціальних програмних комплексів для
колекційного та програмного навчання людей з інвалідністю. 

Систематичне використання електронних засобів навчання
здійснює суттєві зрушення в соціально-емоційному, розумовому,
фізичному розвитку, у розвитку пізнавальної активності й творчості
дітей з особливими потребами. Наочне відтворення теоретичного
і лабораторно-практичного матеріалу методами комп’ютерної пода-
чі інформації, демонстрацією відеоуроків, роботою з тренажерами,
проходженням інтерактивного електронного тестування, практич-
ними завданнями для самоаналізу і самоконтролю — усе це сприяє
постійному динамічному розвитку особистості дітей з особливими
потребами. Впровадження інформаційних технологій і комп’ютер-
них програм зокрема, передбачає наявність широкого вибору про-
грам з різних навчальних дисциплін, які б мали не лише корекційну,
а й навчальну мету, удосконалювали знання дітей, вчили застосову-
вати знання у різноманітних, часом неординарних, ситуаціях, чим
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збагачували б практичний досвід їх соціалізації [3, с. 56]. Важливість
розвитку та впровадження в систему освіти нових, особистісно-орі-
єнтованих інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є неза-
перечною у контексті швидкоплинних процесів розвитку техноло-
гій, виробництва, змін у економіці та соціальній сфері життя країни.
Тому, інклюзивний та відкритий підходи до інформатизації навчаль-
ного процесу мають стати стратегічними напрямами освітньої полі-
тики нашої країни. Пріоритетом має стати співробітництво України
з іншими країнами у сфері застосування повного сучасного потен-
ціалу ІКТ у сфері освіти та створення рівних можливостей для
навчальних закладів [4, с. 18]. 
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Анотація. Нейронні мережі — (математичний апарат) У наші дні
зростає необхідність в системах, які здатні не тільки виконувати одного
разу запрограмовану послідовність дій над заздалегідь певними даними,
але і здатні самі аналізувати знову надходить, знаходити в ній законо-
мірності, виробляти прогнозування і т.д. У цій області додатків найкра-
щим чином зарекомендували себе так звані нейронні мережі — саморозви-
ток системи, що імітують діяльність людського мозку.

Annotation. Neural Networks — (mathematical apparatus) Nowadays,
there is a growing need for systems that are able to not only perform a once pro-
grammed sequence of actions over pre-defined data, but also to analyze themsel-
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ves again, to find patterns, to make predictions, etc. In this area of   applications,
the so-called neural networks — self-learning systems that mimic the activity of
the human brain are best proven.

Нейронні мережі — (математичний апарат) У наші дні зростає
необхідність в системах, які здатні не тільки виконувати одного разу
запрограмовану послідовність дій над заздалегідь певними даними,
але і здатні самі аналізувати знову надходить, знаходити в ній законо-
мірності, виробляти прогнозування і т.д. У цій області додатків най-
кращим чином зарекомендували себе так звані нейронні мережі —
саморозвиток системи, що імітують діяльність людського мозку.

Незважаючи на велику різноманітність варіантів нейронних
мереж, всі вони мають загальні риси. Так, всі вони, так само, як і мозок
людини, складаються з великого числа пов’язаних між собою одно-
типних елементів — нейронів, які імітують нейрони головного мозку.

Програма призначена для виконання апроксимації тимчасово-
го ряду за допомогою нейромережевого базису. Вона дозволяє
виконати прогнозування значень часового ряду на підставі навчан-
ня нейромережі зворотного поширення. Для чого потрібно прогно-
зувати ціни? Звичайно, перше, що спадає в голову, це для ігор на
біржі звичайно ж, правильно, бо знаючи, які будуть ціни і як вони
будуть себе вести надалі на той чи інший товар / валюту, ми зможе-
моприймати рішення купувати або продавати цей товар.

В останні кілька років ми спостерігаємо вибух інтересу до ней-
ронних мереж, які успішно застосовуються в самих різних облас-
тях — бізнесі, медицині, техніці, геології, фізики. Нейронні мережі
увійшли в практику всюди, де потрібно вирішувати завдання про-
гнозування, класифікації або управління. Такий вражаючий успіх
визначається декількома причинами:

– Багаті можливості. Нейронні мережі — виключно потужний
метод моделювання, що дозволяє відтворювати надзвичайно складні
залежності. Зокрема, нейронні мережі нелінійні по свій природі.
Протягом багатьох років лінійне моделювання було основним мето-
дом моделювання в більшості областей, оскільки для нього добре роз-
роблені процедури оптимізації. У завданнях, де лінійна апроксимація
незадовільна, лінійні моделі працюють погано. Крім того, нейронні
мережі справляються з «прокляттям розмірності», яке не дозволяє
моделювати лінійні залежності в разі великого числа змінних.

– Простота у використанні. Нейронні мережі навчаються на при -
кладах. Користувач нейронної мережі підбирає представницькі дані,
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а потім запускає алгоритм навчання, який автоматично сприймає
структуру даних. При цьому від користувача, звичайно, потрібно
якийсь набір евристичних знань про те, як слід відбирати і готува-
ти дані, вибирати потрібну архітектуру мережі та інтерпретувати
результати, проте рівень знань, необхідний для успішного застосу-
вання нейронних мереж, набагато скромніше, ніж, наприклад, при
використанні традиційних методів статистики.

Нейронні мережі — дуже потужний інструмент для аналізу і про-
гнозування цін. Але вони мають ряд недоліків, таких, як неможли-
вість ідеального навчання мережі і неможливість прогнозування
збоїв. Усунувши ці недоліки і розробивши апаратні реалізації ней-
ропроцесорів, ми зможемо отримати найпотужніший інструмент
для аналізу ринків та інших потреб суспільства. В даній роботі ми
розглядаємо одну з варіацій нейронної мережі що дозволяє викону-
вати прогнозування значень часового ряду на підставі навчання
нейромережі зворотного поширення.
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Анотація. Інформатизація практично у всіх сферах людської діяль-
ності є глобальною тенденцією світового розвитку. У світі складається
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глобальне інформаційне суспільство, єдність якого забезпечено інформа-
ційними технологіями. Стратегічним завданням України на даному істо-
ричному етапі є повномасштабне входження в це суспільство як його пов но -
правного учасника. Істотна роль в інформатизації суспільства належить
інформатизації освіти. Інформатизація освіти це науково-практична
діяльність, спрямована на застосування комп’ютерних технологій для
збору, зберігання, обробки і поширення інформації, що забезпечує система-
тизацію наявних і формування нових знань в сфері освіти для досягнення
психолого-педагогічних цілей навчання і виховання.

Annotation. Informatization in almost all spheres of human activity is a glo-
bal trend of world development. A global information society is emerging in the
world, whose unity is ensured by information technology. The strategic task of
Ukraine at this historical stage is full-scale entry into this society as its full par-
ticipant. An essential role in the informatization of society belongs to the infor-
matization of education. Informatization of education is a scientific and practi-
cal activity aimed at the use of computer technologies for the collection, storage,
processing and dissemination of information, which ensures the systematization
of existing and the formation of new knowledge in the field of education to achie-
ve the psychological and pedagogical goals of education and training.

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права
здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини
з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього
закладу. Інклюзія передбачає пристосування шкіл та їх загальної
освітньої філософії та політики до потреб усіх учнів як обдарованих
дітей, так і тих, які мають особливі потреби. Інклюзія потребує змін
на всіх рівнях освіти. Суспільство повинно враховувати та присто-
совуватись до індивідуальних потреб людей, а не навпаки [1, 123].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може
стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особ-
ливими потребами, адже вони відкривають широкі можливості для
покращення якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному
з документів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно роз-
ширює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи доступ до освіт-
ніх та професійних даних і відомостей; покращує функціональні
можливості та ефективність управління засобами навчання; сприяє
інтеграції національних інформаційних освітніх систем у світову
мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних ресурсів в га -
лузі освіти, науки і культури [2].
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Зі зростанням уваги до інклюзивної освіти, зростає актуальність
впровадження інформаційних технологій в освіті, як допоміжного
засобу у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в інк лю -
зивній освіті: (1) у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якос ті
технічної допомоги, підтримки, часткової компенсації або замі щення
відсутніх природних функцій, що дозволяє учням з особ ли вими по -
тре бами повноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємо дії);
(2) у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне забез пе -
чен  ня, альтернативні форми зв’язку, що полегшують або уможлив лю -
ють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний для кожного
виду функціонального обмеження); (3) у дидактичних цілях (спри я ють
диференціації, задоволенню індивідуальних по треб, особис тіс но му
роз витку дітей з особливими потребами, роз криттю їх здібнос тей, пов -
ноцінній інклюзії, включенню в освітнє й суспільне середо вище) [3].

Отже, якщо в навчальному закладі діє модель інклюзивної освіти,
систематичне використання електронних засобів навчання здійснює
суттєві зрушення в соціально-емоційному, розумовому, фізичному
розвитку, у розвитку пізнавальної активності й творчості дітей з особ-
ливими потребами. Наочне відтворення теоретичного і лабораторноп-
рактичного матеріалу методами комп’ютерної подачі інформації,
демонстрацією відеоуроків, роботою з тренажерами, проходженням
ін терактивного електронного тестування, практичними завданнями
для самоаналізу і самоконтролю — усе це сприяє постійному динаміч-
ному розвитку особистості дітей з особливими потребами. Впрова -
джен ня інформаційних технологій і комп’ютерних програм зокрема,
передбачає наявність широкого вибору програм з різних навчальних
дисциплін, які б мали не лише корекційну, а й навчальну мету, удоско-
налювали знання дітей, вчили застосовувати знання у різноманітних,
часом неординарних, ситуаціях, чим збагачували б практичний досвід
їх соціалізації. Важливість розвитку та впровадження в систему освіти
нових, особистісно-орієнтованих інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в освіті є незаперечною у контексті швидкоплинних процесів
розвитку технологій, виробництва, змін у економіці та соціальній
сфері життя країни. Тому, інклюзивний та відкритий підходи до інфор-
матизації навчального процесу мають стати стратегічними напрямами
освітньої політики нашої країни. Пріоритетом має стати співробіт-
ництво України з іншими країнами у сфері застосування повного
сучасного потенціалу ІКТ у сфері освіти та створення рівних можли-
востей для навчальних закладів [4; 5].
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Анотація. Ця теза присвячена розробці та впровадженню нових ме -
тодів підвищення ефективності торгового комплексу з продажу транс -
портних засобів шляхом створення програми автоматизованої реєстрації
та обліку проданих автомобілів. У роботі детально описаний процес роз-
робки програми, її характеристики, які можуть значно полегшити робо-
ту автодилерів. А саме: вдосконалення електронного обігу інформації,
оперативний пошук, сортування інформації, створення різного роду запи-
тів за бажанням клієнта, ведення обліку.

Annotation. This thesis is devoted to the development and implementation of
new methods to improve the efficiency of the trading complex for the sale of vehicles
by creating a program for the automated registration and accounting of sold cars.
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The work describes in detail the process of developing the program, its characteris-
tics, which can significantly facilitate the work of the car dealers. Namely: impro-
ving the electronic circulation of information, operational search, sorting informati-
on, creating various kinds of requests at the request of the client, keeping records.

Так чи інакше, більшості торговельним підприємствам доводить-
ся стикатися із завданням обліку товару на своїх складах і торгових
точках. При цьому не завжди можна отримати вчасно точну інформа-
цію про потрібний товар. Вирішити цю проблему можна по-різному.

Варіант перший — не вести облік товару зовсім. При уявній прос -
тоті рішення це може спричинити проблеми в подальшому. По-пер -
ше, рано чи пізно доведеться звітувати за наявні матеріальні цінності.
По-друге, володіння актуальною інформацією про наявні товари
дозволяє вчасно поповнювати їх запаси, планувати закупівлю, швид-
ше виконувати роботи з обслуговування заявок, що надходять від клі-
єнтів підприємства.

Варіант другий — використовувати для обліку коштів офісних
додатків. Наприклад, вести таблицю в MS Excel або іншому таб-
личному редакторі. Плюси: тривіальне рішення, що вимагає міні-
мальні навички у використанні табличного редактора. Мінуси:
необхідність вводити всі дані вручну, труднощі при оновленні, від-
стеження змін. Добре, якщо в торговому комплексі всього лише
100–200 найменувань товарів. Набагато гірші справи, якщо є асор-
тимент в кілька тисяч найменувань. В цьому випадку відстежити всі
зміни по товарах складу, торгової точки буде важко.

І,нарешті, третій варіант — скористатися програмою для авто-
матизованої системи управління торговим комплексом з подальшим
занесенням всіх даних базу даних. Цей варіант має такі переваги:   збір
інформації проводиться автоматично і вимагає лише невеликого
редагування надалі. Зберігання інформації в форматі бази даних
значно полегшує подальше побудова звітів. Автоматичне оновлен-
ня інформації про наявний асортименті товарів дозволяє підвищи-
ти оперативність при роботі з базою даних.

Незважаючи на те, що в даний час існує безліч готових рішень
в області автоматизації обліку товарів на підприємстві і навіть спе-
ціалізовані системи для автоматизації цієї роботи, в цих системах
реалізовані також десятки інших завдань, які не всі знайдуть своє
застосування на конкретному підприємстві в силу специфіки його
діяльності, а за них, можливо, доведеться також платити. Тому, для
розкриття всіх потенційних можливостей, які несе в собі використан-
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ня баз даних, необхідно застосовувати комплекс програмних і апа-
ратних засобів, максимально відповідний поставленим завданням.

В рамках даного проекту була розроблена програма для автома-
тизованої системи управління торговим комплексом з продажу
транспортних засобів.

Основне призначення програми — збереження і видача інфор-
мації про транспортні засоби на складі і торгових точках, а також
введення нової інформації про закупівлі, продажу і переміщеннях
товарів, можливість автоматичного обліку транспортних засобів
в торговому комплексі.
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Анотація. В статті розглянуто особливості організації інклюзивної
освіти для дітей з порушенням слуху. Проаналізовано закордонні досліджен-
ня останніх років, які розглядають інструменти забезпечення інклюзивно-
го середовища, зокрема використання технічних засобів, служб підтрим-
ки. Описано закордонні практики використання технологій в навчальному
процесі дітей з порушенням слуху. Визначено зв’язок між подоланням
існуючих бар’єрів та використанням технічних засобів. 

Annotation. There are the features of the organization of inclusive education
for children with hearing impairment are considered in the article. The foreign stu-
dies of the last years have been analyzed, which consider the tools of providing an
inclusive environment for them, including the using of sign language, technical
means and support services. This document describes the international techniques
used in the education process for hearing impaired children. It also shows the rela-
tionship between the overcoming existing obstacles and usage of modern technology.

Дослідження застосування інформаційно-комунікативних тех-
нологій в інклюзивному навчанні є особливо актуальним для дітей
з порушенням слуху. За даними МОН станом на 2017/2018 навчаль-
ний рік в інтернатних закладах навчалося 1898 дітей зі зниженим слу-
хом та 1691 нечуючих дітей. Тоді як в інклюзивних класах на той час
навчалося майже в шість разів менше — 334 дітей зі зниженим слухом
та 18 нечуючих дітей, а в спеціальних класах — 54 дітей зі зниженим
слухом та 2 нечуючих дітей. Тобто інклюзивним навчанням було
охоплено всього 17% дітей зі зниженим слухом та 1% нечуючих дітей. 

Якщо розглядати динаміку зміни відсоткового відношення ді -
тей з порушенням слуху щодо інших особливих освітніх потреб за
останні 4 роки, то помітне зменшення з 6,7% до 4,9% від загальної
кількості дітей із особливими освітніми потребами. 

Одним із інструментів, які можуть застосовуватися в процесі
інклюзивного навчання для дітей з порушенням слуху є технічні
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засоби. Серед них пристрої, які забезпечують субтитрування (про
них згадують Hyde, Nikolaraizi, Powell, Stinson,; Iglesias, Jimйnez,
Revuelta та Moreno) та пристрої для автоматичного запису нотаток
(Computer Assisted Notetaking) (Hyde, Nikolaraizi, Powell, Stinson,;
Hohenstein та ін.).

У Рочестері (США) в інклюзивних класах запровадили такі тех-
нології, як C-Print (система голосового друку в режимі реального
часу), яка продукує субтитри у класі. Також однією з форм інклюзив-
ного навчання є онлайн-курси, де всі дистанційні онлайн курси від-
повідали стандартам веб-доступності. Нечуючі учні зазначали про
переваги онлайн-курсів, так як вони могли навчатися без допомоги
третьої сторони (перекладач жестової мови або субтитрування).

Схожим є досвід застосування технологій в інклюзивній освіті
в Іспанії в освітньому проекті Apeinta. Основними ініціативами, які
пропонує цей проект є субтитри в режимі реального часу, послуги
перетворення тексту в мову (TTS) у класі, а також доступна плат-
форма веб-навчання поза класом з доступними цифровими
ресурсами (Iglesias, Jimйnez, Revuelta, Moreno).

Як свідчить аналіз наукових джерел, одним з важливих інстру-
ментів в інклюзивній освіті є служби підтримки для нечуючих учнів
та студентів, які полягають в комплексному забезпеченні інформа-
ційно-комунікаційними технологіями в ході інклюзивного навчан-
ня. Проведені дослідження в Австралії, Греції, Новій Зеландії та
США виявляли ефективність таких систем підтримки (Hyde,
Nikolaraizi, Powell, Stinson,). Так, результати дослідження ефектив-
ності у Гріффітському університеті (Австралія) служб підтримки сту-
дентів з порушенням слуху — Deaf Student Support Program (далі
у тексті — DSSP) виявили, що студенти, які використовували DSSP,
показали вищу швидкість завершення навчальних програми та ниж-
чий рівень відмов і відстрочення від них, що свідчить про користь
для студентів послуг підтримки. З послуг підтримки, що пропону-
ється DSSP, найчастіше використовувалися peer note-taking (послу-
ги ведення записів заміть дітей з порушенням слуху) (65%), а ще 19%
використовували note-taking з використанням девайсів (використан-
ня пристроїв, які роблять записи за допомогою техніки перетворен-
ня голосу у текст). Користування послугами перекладачів жестової
мови склало 36%, і 35% респондентів повідомили, що використовува-
ли технологічні та комунікаційні засоби. Як зазначали респонденти
дослідження «Interpreters are a huge plus—allows for real-time interac-
tion in lectures and tutorials. Note-taking allowed me to watch inter preter.
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This allowed maximum understanding» [4, c. 103]. Тобто одночасне
користування технологічними комунікаційними засобами сприяло
кращому сприйняттю перекладачів жестової мови. Іншими засоба-
ми підтримки є відеозапис уроків, відео з субтитрами, групи під-
тримки і асистент з допомоги в навчанні. 

Одним з бар’єрів, з яким стикаються нечуючі і слабочуючі учні
в класі загальної освіти, є негативне ставлення вчителів, яке пов’яза-
не з труднощами в комунікації. Це в свою чергу часто впливає на
ставлення чуючих дітей до своїх однолітків з порушенням слуху.
K.N. Alasim зазначає, що коли учні, які чують, бачать, що їхні вчите-
лі ставляться до нечуючих і слабочуючих учнів як до неважливих чле-
нів у класі, це зменшує взаємодію і спілкування між дітьми. Однак
застосування пристроїв перетворення тексту в мову могли б значно
полегшити комунікацію між учнями з порушенням слуху та без.

Зазначені комунікаційні технології однаково можуть застосо-
вуватися як для нечуючих, так і для слабочуючих дітей під час освіт-
нього процесу. Впровадження зазначених технічних засобів в май-
бутньому сприятиме збільшенню кількості дітей з порушенням
слуху в інклюзивних класах, адже будуть забезпечені умови, коли
навчання стане зручним для даної категорії дітей. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У НАВЧАННІ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Курняк Лариса Миколаївна,
к.філос.н., доцент, доцент кафедри правових та інформаційних технологій
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах висвітлено роль сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-
виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку моло-
дого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Описано
використання інформаційно-комунікаційних технологій для позитивних
змін у навчанні. Виокремлено шляхи використання ІКТ в інклюзивній освіті:
у компенсаційних цілях, у комунікаційних цілях, у дидактичних цілях

Annotation. The thesis highlights the role of modern information and com-
munication technologies that provide for further improvement of the educational
process, accessibility and effectiveness of education, preparation of the young
generation for life in the information society. The use of information and com-
munication technologies for positive changes in learning is described. The ways
of using ICT in inclusive education are distinguished: for compensatory purposes,
for communication purposes, for didactic purposes.

Істотна роль в інформатизації суспільства належить інформати-
зації освіти. Інформатизація освіти це науково-практична діяльність,
спрямована на застосування комп’ютерних технологій для збору, збе-
рігання, обробки і поширення інформації, що забезпечує системати-
зацію наявних і формування нових знань в сфері освіти для досяг-
нення психолого-педагогічних цілей навчання і виховання.

Правові акти у сфері освіти теж наголошують на потребі впро-
вадження інформаційних технологій в освітню сферу.

У «Національній доктрині розвитку освіти» зазначено, що прі -
оритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що забезпечують подальше вдоскона-
лення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність
освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інфор-
маційному суспільстві.

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року передбачається інформатизація освіти, вдосконалення
бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти
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і науки; забезпечення створення умов для розвитку індустрії сучас-
них засобів навчання (навчально-методичних, електронних, тех-
нічних, інформаційно-комунікаційних тощо).

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може
стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особ-
ливими потребами, адже вони відкривають широкі можливості для
покращення якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному
з документів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно роз-
ширює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи доступ до
освітніх та професійних даних і відомостей; покращує функціо-
нальні можливості та ефективність управління засобами навчання;
сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем
у світову мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних
ресурсів в галузі освіти, науки і культури.

Зі зростанням уваги до інклюзивної освіти, зростає актуальність
впровадження інформаційних технологій в освіті, як допоміжного
засобу у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права
здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини
з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього
закладу. Інклюзія передбачає пристосування шкіл та їх загальної
освітньої філософії та політики до потреб усіх учнів як обдарованих
дітей, так і тих, які мають особливі потреби. Інклюзія потребує змін
на всіх рівнях освіти. Суспільство повинно враховувати та присто-
совуватись до індивідуальних потреб людей, а не навпаки.

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в інк-
люзивній освіті: у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості
технічної допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення
відсутніх природних функцій, що дозволяє учням з особ ливими по -
тре бами повноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії);

– у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне за без -
печення, альтернативні форми зв’язку, що полегшують або умож-
ливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний для
кожного виду функціонального обмеження);

– у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню
індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
потребами, розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, включен-
ню в освітнє й суспільне середовище). Отже, використання інфор-
маційних технологій є вимогою часу у сфері освіти і необхідністю при
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запровадженні інклюзивного навчання, адже діти з особливими освіт-
німи потребами змушені користуватись допоміжними приладами
у процесі навчання. Таким чином, ІКТ дозволять учням з особливими
потребами повноцінно включитися в освітніи процес, розвивати
приинятні для них індивідуальні ефективні освітні стратегіії.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ
ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЧЕЙ

Лєпатьєв Антон Олександрович,
студент 2 курсу освітнього ступеня «магістр»

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»
antonlepatiev@gmail.com

Анотація. Технологія відстеження очей, заснована на відстеженні
руху очей і вимірі руху і положення очі, грає все більш важливу роль в пси-
хології, маркетингу і призначених для користувача інтерфейсів. Трекери
існують вже кілька років, але на ранніх етапах розвитку області сте-
ження за очима використання трекерів очей в основному обмежувалося
лабораторними експериментами для спостереження за характером рухів
очей людини, а не для використання цих рухів як фактична середовище
управління в рамках взаємодії людини з комп’ютером. 

Annotation. Eye tracking technology, based on eye movement tracking and
measurement of eye movement and position, is playing an increasingly important
role in psychology, marketing and user-friendly interfaces. Trackers have been
around for several years, but in the early stages of eye-tracking the use of eye
trackers was largely confined to laboratory experiments to monitor the nature of
human eye movements, not to use these movements as an actual control environ-
ment for human-computer interaction.

Керування пристроями за допомогою очей відбувається за до по -
могою технології айтрекінг. Айтрекінг — процес визначення точки,
на яку спрямовується погляд чи руху ока відносно голови. Ця тех-
нологія зазвичай використовується в маркетингових дослідженнях,
тестуванні реклами, психологічних експериментах. За допомогою
цього процесу у робітників з’являється інформація куди найчастіше
дивиться користувач у веб-сторінках, рекламах, картинках. Інфор -
мація про позицію ока передається від камери котра підключена до
комп’ютера. Зазвичай, компанії використовують спеціальні айтреке-
ри. Ціна спеціальних айтрекерів починається від 3000 гривень. Перед
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початком роботи айтрекер систем проводиться процедура калібру-
вання, яка необхідна для виявлення параметрів, що визначаються
характерними анатомічними особливостями користувача. Типова
процедура калібрування проходить наступним чином, користувачеві
показується набір візуальних цілей, на яких випробуваний повинен
загострити увагу, в той час як проводяться відповідні вимірювання.
Від їх відповідності, обчислюється функція калібрування. 

Технологія керування пристроями за допомогою очей не попу-
лярна у виробників по двом причинам. По-перша, ця технологія
поступається зручністю іншим технологіям керування пристроя-
ми(мишка і клавіатура, тач технології). По-друге, мала відсоткова
частина людей, які через обмежені можливості не можуть користу-
ватись перерахованими раніше способами керування.

Компанія Microsoft випустило у бета тестування функцію керу-
вання очима в Windows 10. За допомогою цієї функції можливо
виконати такі дії: натискання лівої і правої кнопки миші, прокрут-
ка сторінок(веб-сторінок, документів у форматі doc), виклик кла-
віатури котра керована очима, перетворення тексту у промову,
запуск калібрування, зупинка керування очима. Головним недолі-
ком цієї функції є сумісність лише з певними спеціальними айтре-
керами. Сумісні для цієї технології айтрекери не продаються вільно
в Україні і мають високу ціну(від 4761 гривень). 

Айтрекинг за допомогою звичайних веб-камер має такі недолі-
ки в порівняння з спеціальними айтрекерами:

– Немає користі від ближнього інфрачервоного спектра світла
(що дозволяє алгоритму точно визначати зіницю на тлі навколиш-
нього райдужної оболонки). Тому око, швидше за все, буде виглядати
як одна велика пляма, що складається з зіниці і райдужної оболонки.

– Типова веб-камера може записувати відео з роздільною здат-
ністю до HD, але часто з компромісом між затримкою і частотою
кадрів. Більш низький дозвіл може вирішити це, однак компроміс
тут — менша кількість пікселів для опису області очей. Менша кіль-
кість пікселів означає меншу кількість інформації для вилучення
погляду з очей і, в кінцевому підсумку, меншу точність і надійність.

– Оскільки веб-камера повністю залежить від умов зовнішнього
освітлення, слабке освітлення може привести до ще меншої точнос-
ті, так як для виявлення рухів очей на тлі особи менше контрасту.

Проте, не дивлячись на ці недоліки експеримент в Копен га ген -
ському університеті інформаційних технологій довів що, айтрекінг
за допомогою веб-камер можливо проміняти для цілей айтрекінгу.
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Програмне забезпечення для айтрекінгу веб-камер виконує
функ ції: показу області направлення очей, показ зображення веб-
камери, запис відео, збирання статистики на які області користувач
найчастіше дивився під час експерименту. Цих функцій недостат-
ньо для повного керування пристроєм. Більшість проектів які мали
функцію керування пристроєм за допомогою зору були закриті че -
рез недостачу коштів на проект або через покупку алгоритмів про-
екту більш великими компаніями. 
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Анотація. Розглянуто інформаційні продукти, що можуть застосо-
вувати бібліотеки для обслуговування осіб з інвалідністю. Зазначено пріо-
ритети розвитку бібліотечних технологій для осіб з інвалідністю, що
базуються на застосуванні сучасних мультимедійних інформаційних тех-
нологій та методології створення інформаційного ресурсу, орієнтованого
на обслуговування таких користувачів. Окреслено роль електронних біб-
ліотек і принципи їх побудови.

Annotation. We consider information products that libraries can use to ser-
vice people with disabilities. The priorities of the development of library techno-
logies for persons with disabilities, based on the use of modern multimedia infor-
mation technologies and the methodology of creation of informational resource,

інклюзивного навчання Секція VIIІ



focused on servicing such users, are noted. The role of electronic libraries and the
principles of their construction are outlined.

Утвердження соціальної функції бібліотек як інституту, що
забезпечує основні права людей з інвалідністю при доступі до різних
видів інформації, інтелектуальної та творчої діяльності, спонукає до
модернізації їх роботи, набуття функціональних засад інформацій-
но-ресурсного центру, який покликаний забезпечувати доступність
і поширення інформаційних ресурсів для осіб з фізичними обме-
женнями, а також поєднувати в собі інформаційні, освітні та загаль-
нокультурні функції. 

Ефективне бібліотечне обслуговування користувачів з обмеже-
ними можливостями передбачає створення бібліотечних фондів
для задоволення специфічних потреб цієї кожної категорії користу-
вачів із специфічними інформаційними потребами. Для обслугову-
вання користувачів із вадами зору бібліотечні фонди повинні фор-
муватися з книг, набраних шрифтом Брайля, а також книг, що
«розмовляють», виготовлених з використанням сучасних цифрових
форматів, прийнятих міжнародним консорціумом Дейзі.

Для задоволення інформаційних потреб користувачів із про-
блемами слуху бібліотеки повинні володіти документами, які пода-
ють інформацію у формі відеорядів жестових повідомлень. Для
читачів, які не мають можливості безпосередньо відвідувати бібліо-
теку, повинні передбачатися послуги з надання інформації у формі
відсканованих або оцифрованих документів з бібліотечного фонду.

Значно розширює можливості для самоосвіти функціонування
електронних бібліотек. Побудова електронної бібліотеки повинна
ґрунтуватися на таких основних принципах: формування системи,
в якій за однократного введення інформації забезпечується послі-
довне її опрацювання, тобто введена інформація змінюється; залу-
чення на корпоративних засадах розпорошених ресурсів і надання
до них доступу; створення адаптивного середовища, що забезпечує
вплив користувачів на основні інтелектуальні процеси формування
інформаційних ресурсів [1, с. 29].

Такий підхід забезпечує електронну бібліотеку можливістю
швидко реагувати на потреби користувачів з метою забезпечення їх
релевантною інформацією. Важливим технологічним кроком ство-
рення електронних бібліотек стало формування інформаційного кон-
тенту, що ґрунтується на принципово новій цифровій інформаційній
технології зберігання інформації на мікрочипах та компакт-дисках,
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які отримали назву — «цифрова книга, що розмовляє» (Digital Talking
Books). Саме цей інформаційний контент насамперед накопичується
у фондах електронних бібліотек, що обслуговують користувачів
з особливими потребами. Використовуючи технологію DAISY, біб-
ліотеки і бібліотекарі мають змогу розширювати та впроваджувати на
практиці досягнення у галузі інформаційних технологій, що надають
змогу незрячим людям «бачити» достатні обсяги інформації, здобува-
ти нові знання. О. Малиновський стверджує, що «Синхронізована
мультимедіа — це ключова інформаційна технологія для бібліотечно-
го обслуговування користувачів з особливими потребами у найближ-
чому майбутньому» [3, с. 18]. Книга у форматі DAISY може складати-
ся з аудіоконтенту, з тексту і зображень або їх комбінації. Цифрова
книга, що «розмовляє» (DTB), — це набір електронних файлів відпо-
відної тематики для подання інформації за допомогою альтернатив-
них засобів відображення та відтворення інформації, а саме синтезо-
ваних мовних текстів, рельєфно-крапкового алфавіту Брайля,
візуальних зображень і зокрема широкоформатного друку. Файли,
сформовані і подані в DTB відповідно до зазначеного стандарту, ство-
рюють широкий спектр можливостей, серед яких швидка, гнучка
навіґація; маркування і використання закладок; пошук за ключовими
словами; пошук слів за звуковим запитом. Такі способи подання
інформації допомагають читачам з вадами зору.

Досліджена Н. Кунанець та О. Малиновським технологія муль-
тимедійного бібліотечно-інформаційного обслуговування осіб
з особливими потребами дає змогу диференційовано надавати біб-
ліотечно-інформаційні послуги користувачам та удосконалити іс ную -
чі форми їх обслуговування у всіх бібліотеках на засадах реаль ного
включення осіб з інвалідністю в активне суспільне жит тя. Мульти -
медійні елект ронні бібліотеки для осіб з особливими потребами —
це електронні бібліотеки, які забезпечують формування контенту,
зорієнтованого на задоволення інформаційних потреб користува-
чів з врахуванням різних форм нозології. Такі бібліотеки зберігають
та опрацьовують ін формацію, подану у текстовій формі, а також
в аудіо- та відеоподанні. Мультимедійні бібліотеки можуть також
містити типи контенту, які не були підтримані в традиційних біб-
ліотеках, такі як 3D-об’єкти [2, с. 30].

Застосування інформаційних продуктів у роботі бібліотек — це
но ві можливості в обслуговуванні читачів і абонентів, забезпечення до -
ступності фонду, збереження каталогів, вивільнення співробітників від
низки рутинних робіт з підготовки картотек, видань, списків, за мов -
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лень, листів, звітної документації тощо. Ці завдання можливо ви рі ши -
ти лише за умови активного використання прогресивних інформацій-
них технологій на основі мережевої інтеграції інформаційних ресурсів.
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Анотація. В представленій роботі описані особливості проектування
ефективного користувацького інтерфейсу мобільних додатків в системі
Android.

Annotation. The presented work describes the design features of an effective
user interface of mobile applications in the Android system.

Інтерфейс користувача — це комплексапаратних і програмних
засобів, що забезпечує взаємодію користувача з комп’ютером[2]. 

У процесі проектування користувацького інтерфейсу необхід-
но дотримуватися таких критеріїв і принципів: 

– організованість складових інтерфейсу (всі вони повинні бути
логічно структурованими і взаємопов’язаними)

– об’єднаність складових інтерфейсу (об’єднання в групи ло -
гіч но пов’язаних складників (меню, форми)

– вирівнювання складників інтерфейсу (необхідно, щоб ко -
рис тувачам було зручно)
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– єдиний стиль складових інтерфейсу (стильове оформлення
зберігається в пам’яті користувача)

– присутність вільного місця (дозволяє розділяти інформацій-
ні блоки) [1]. 

Для створення інтерфейсу користувача необхідно вибрати плат -
форму. Серед платформ iOS и Android ми надаємо перевагу останній.

Android має велику кількість засобів розробки користувацького
інтерфейсу.Доступна колекціятипових елементів інтерфейсу і візуаль-
ний редактор для їхкомпонування. Це дає можливість попередньо
переглянути різні стани інтерфейсу додатку. Крім того, є можливість
створювати нестандартні інтерфейси використанням власних елемен-
тів оформлення, що підтримує застосування шаблонів. У середови-
щевбудовані функції завантаження типових прикладів коду з GitHub.
Java є мовою програмування для створення мобільних додатків. 

Для того, щоб почати проектування користувацького інтер-
фейсу мобільного додатку необхідно встановити програму Android
Studio, яка, з поміж інших, є офіційним середовищем розробки для
Android. Android SDK містить все необхідне для встановлення
додатку на пристрій Android, компілюючи код з будь-якими дани-
ми і ресурсами в файл з розширенням. Також доцільно встановити
емулятор Android, який поставляється в комплекті з Android Studio.
Це дозволить запускати і тестувати додатки.

Крім того, у процесі проектування ефективного користувацького
інтерфейсу мобільних додатків слід враховувати, що Android-додаток
складається із кількох компонентів: діяльність(activity) — це елемен-
ти інтерактивного користувацького інтерфейсу, включає в себе одну
або кілька діяльностей (activities), кожну з яких можна представити
у вигляді контейнера, котрий містить користувальницький інтерфейс
і код, що його запускає.; сервіс (service) — універсальна точка входу
для підтримання роботи додатку в фоновому режимі; широкомовний
приймач (broadcastreceiver) транслює наміри із додатку; постачальник
контенту (contentprovider) керує загальним набором додатків із фай-
лової системи, бази даних SQLite, інтернету та іншого сховища.
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ПРО ПРОБЛЕМУ ВИБОРУ КОЛІРНОЇ 
СХЕМИ ОФОРМЛЕННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ З КОЛЬОРОВОЮ СЛІПОТОЮ
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студент 1 курсу магістратури
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Анотація. В роботі досліджено доступність мобільних додатків для
людей з дальтонізмом (колірною сліпотою), наведено статистику. Запро -
поновано засоби адаптації додатків та сайтів для людей з інвалідністю.

Ключові слова: доступність, мобільні додатки, дальтонізм, інтерфейси.
Annotation. This paper investigates the availability of mobile applications

for people with color blindness (color blindness) and provides statistics. Adap -
tation tools and sites for people with disabilities are offered.

Keywords: accessibility, mobile applications, color blindness, interfaces.

Сьогодні цифрові технології розвиваються дуже швидко і до зво -
ляють вирішувати багато завдань значно ефективніше, ніж раніше,
але в більшості своїй додатки, особливо для мобільних при стро їв,
погано адаптовані довикористання людьми з дальтонізмом, або ко -
лірною сліпотою [1]. 

Є різні причини дальтонізму та для переважної більшості
людей з поганим колірним зором це захворювання є генетичним
і успадкованим від матері.

За статистикою 4.5% населення світу страждають на дальтонізм
(це 1 з 12 чоловіків і 1 з 200 жінок), 4% страждають слабким зором
(1 з 30 чоловік) і 0,6% є сліпими (1 з 188 осіб). 

Найбільш поширена форма колірної сліпоти відома як «черво-
на / зелена сліпота». Для прикладу можна привести форму реєстра-
ції нового клієнта, яка відома багатьом користувачам веб-інтерфей-
сів та мобільних додатків. 

Валідація заповнення полів в мобільних додатках часто виділя-
ється зеленим і червоним кольором відповідно (рис. 1). Але черво-
ний і зелений — це кольори, найбільш схильні до дефіциту колірно-
го зору. Хоча це може здатися не дуже важливим, але повідомлення
про помилку в поєднанні з формою в наведеному нижче прикладі
(рис. 2) може бути вкрай не зрозумілим для людей з дальтонізмом.

Згідно стандартів w3с [2] колір не повинен використовуватися
в якості єдиного візуального засобу передачі інформації. Важливо
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використовувати інші візуальні індикатори, щоб переконатися, що
користувачі зможуть взаємодіяти з інтерфейсом.

Рис. 1. Індикатор валідації за кольором (зліва рамки виділено
червоним і зеленим кольором, праворуч — сірим)

Рис. 2. Додаткові візуальні індикатори

Велика кількість людей навіть не здогадуються що мають даль-
тонізм, але за наведеною статистикою є багато людей, яким ця хво-
роба докучає. 

Наша задача при розробці додатків, використовуючи прості
правила та давати змогу людям з кольоровою сліпотою повноцінно
користуватись розробленими додатками.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
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Анотація. Основним призначенням комп’ютерної мережі є надання
великій кількості користувачів одночасного доступу до її обчислювальних
ресурсів. Виходячи з цього, комп’ютерна мережа являє собою систему роз-
поділу обробки інформації, яка складається з комп’ютерів, котрі взаємоді-
ють між собою за допомогою пристроїв зв’язку. Комп’ютери, які входять
у склад мережі, виконують достатньо широке коло функцій, основними
серед яких є організація доступу до мережі, управління передачею інформа-
ції, представлення обчислювальних ресурсів і послуг абонентам мережі. 

Annotation. The primary purpose of a computer network is to provide a large
number of users with simultaneous access to its computing resources. On this basis,
the computer network is a system of distribution of information processing, which
consists of computers that interact with each other through communication devices.
Computers that are part of the network perform a wide range of functions, including
the organization of access to the network, the management of information trans-
mission, the provision of computing resources and services to network subscribers.

Комп’ютерною мережею називається сукупність комп’ютерів,
які з’єднані між собою каналами зв’язку, що дозволяє створити єди ну
систему, яка повністю задовольняє вимоги що до розподіленої об роб -
ки інформації. Таким чином, головне призначення комп’ютерних ме -
реж — це спільна обробка даних, в якій беруть участь всі компонен-
ти системи, незалежно від їх фізичного розташування. Забезпечити
злагоджену роботу допоможе правильний монтаж КС.

Аналіз світових тенденцій розвитку розподілених комп’ютер-
них систем показує, що їх системні функції все більше охоплюють
не тільки задачі формування та управління потоками даних, але
і задачі штучного інтелекту,

прийняття рішень, створення баз знань та ін. Тому розподілені
комп’ютерні системи класифікуються як розподілені комп’ютери-
зовані системи (РКС). Інтенсивний розвиток комп’ютерної техні-
ки, засобів програмування та телекомунікаційних систем дозволяє
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в даний час максимально автоматизувати процеси формування,
перетворення, передавання, цифрової обробки, архівізації та вико-
ристання даних в РКС. Зростання об’ємів потоків інформаційних
даних на сучасних виробництвах не зменшує актуальність класич-
них задач оптимізації методів формування даних шляхом ефектив-
ного кодування, зменшення їх надлишковості, захисту від помилок
та несанкціонованого доступу.

Важливим питанням ефективного використання ресурсів ком -
п’ю терних мереж є оптимізація вибору їх архітектури з метою адаптації
до джерел інформації, трафіків передавання даних, інтерфейсів, про-
токолів та ін., що складає предмет дослідження дипломної роботи.

Створення мереж передавання даних та розподіленого їх опра-
цювання було результатом науково-технічної революції та розвитку
мікроелектроніки. Ще в 50-х роках 20ст., коли з’явилися потужні
ЕОМ, виникла потреба сполучати їх з одним або багатьма терміна-
лами для ефективнішого використання їхніх ресурсів. Було створе-
но системи з розподілом часу роботи центрального процесора, де
кожному терміналу по черзі виділявся квант часу.

Для класифікації комп’ютерних мереж використовуються різні
ознаки, вибір яких полягає в тому, щоб виділити з існуючого різно-
маніття такі, які дозволили б забезпечити даній класифікаційній схе -
мі такі обов’язкові якості:

– можливість класифікації всіх, як існуючих, так і перс пек -
тивних КМ;

– диференціацію істотно різних мереж;
– однозначність класифікації будь-якої комп’ютерної мережі;
– наочність, простоту й практичну доцільність класифікаційної

схеми.
Певна невідповідність цих вимог робить завдання вибору раціо -

нальної схеми класифікації КМ досить складною, такою, котра не
знайшла до цього часу однозначного рішення.

Сервер в ієрархічних мережах — це постійне сховище поділю-
ваних ресурсів. Сам сервер може бути клієнтом тільки сервера
вищого рівня ієрархії. Тому ієрархічні мережі іноді називаються
мережами з виділеним сервером.

Ієрархічна модель мережі дозволяє створити найбільш стійку
структуру мережі і більш раціонально розподілити ресурси. Також
перевагою ієрархічної мережі є більш високий рівень захисту даних.

У системах з архітектурою клієнт-сервер обмін даними здійсню-
ється між додатком-клієнтом і додатком-сервером. Зберігання даних
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і їх обробка проводиться на потужному сервері, який виконує та -
кож контроль за доступом до ресурсів і даних. Робоча станція одержує
тільки результати запиту. Розробники додатків по обробці інформа-
ції зазвичай використовують цю технологію.
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Анотація. Інформаційно-комунікаційні технології можуть стати
суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особливими по -
тре бами, адже вони відкривають широкі можливості для покращення
якості освіти і її доступності. 

Annotation. Information and communication technologies can be a significant
factor in the positive changes in the education of children with special needs, as they
offer great opportunities for improving the quality of education and its accessibility.

Інформатизація практично у всіх сферах людської діяльності
є гло бальною тенденцією світового розвитку. У світі складається гло -
бальне інформаційне суспільство, єдність якого забезпечено інфор -
маційними технологіями. Стратегічним завданням України на да -
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но му історичному етапі є повномасштабне входження в це суспіль-
ство як його повноправного учасника. 

Правові акти у сфері освіти теж наголошують на потребі впро-
вадження інформаційних технологій в осітню сферу. У «Націо наль -
ній доктрині розвитку освіти» зазначено, що пріоритетом розвитку
освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-вихов-
ного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодо-
го покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [1]. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року передбачається інформатизація освіти, вдосконалення
бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти
і на уки; забезпечення створення умов для розвитку індустрії сучас-
них засобів навчання (навчально-методичних, електронних, тех-
нічних, інформаційно-комунікаційних тощо) [2]. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може
стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особ-
ливими потребами, адже вони відкривають широкі можливості для
покращення якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному
з документів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно розши -
рює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи доступ до освіт-
ніх та професійних даних і відомостей; покращує функціональні
можливості та ефективність управління засобами навчання; сприяє
інтеграції національних інформаційних освітніх систем у світову
мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних ресурсів
в галузі освіти, науки і культури [3]. 

Зі зростанням уваги до інклюзивної освіти, зростає актуальність
впровадження інформаційних технологій в освіті, як допоміжного
засобу у навчанні дітей з особливими освітніми потребами. 

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтуєть-
ся на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та
права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання
дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвіт-
нього закладу. Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти.
Суспільство повинно враховувати та пристосовуватись до індивіду-
альних потреб людей, а не навпаки [4, c. 123].

Отже, використання інформаційних технологій є вимогою часу
у сфері освіти і необхідністю при запровадженні інклюзивного
навчання, адже діти з особливими освітніми потребами змушені
користуватись допоміжними приладами у процесі навчання. Таким
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чином, ІКТ дозволять учням з особливими потребами повноцінно
включитися в освітніи процес, розвивати приинятні для них інди-
відуальні ефективні освітні стратегіі.
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РОЗРОБКА WEB-САЙТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

Пироженко Олекандр Васильович,
студент 2 курсу освітнього ступеня «магістр»

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»
sashok88.steam@gmail.com

Анотація. Сьогодні в еру існування інформаційного суспільства, масо-
вої комп’ютеризації людям з вадами зору доступ до віртуального інформа -
ційного світу стає одним із найважливіших джерел інформації. Викорис -
товуючи програми для зчитування тексту ці люди отримують життєво
важливу інформацію, яку їм важко, а інколи і неможливо було б отрима-
ти в інший спосіб. У країнах Європи цій проблемі приділяється надзвичай-
но багато уваги. Так, у багатьох з цих країн стало нормою, що обов’язко-
вими умовами створення інформаційних веб-порталів є доступність цих
ресурсів для людей з інвалідністю.
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Annotation. Today, in the age of information society, mass computerization,
access to the virtual information world is becoming one of the most important
sources of information for people with visual impairments. Using text-reading sof-
tware, these people get vital information that is difficult and sometimes impossib-
le to obtain. In Europe, this problem is receiving a great deal of attention. Yes, in
many of these countries it has become the norm that accessibility of these resour-
ces to people with disabilities is a prerequisite for creating information web
portals.

В Україні доступності веб-ресурсів для людей з інвалідністю,
особ ливо для людей незрячих залишається достатньо великою про-
блемою. Це до речі в багатьох випадках стосується сайтів держав-
них органів.

Нажаль питання стандартів або методичних рекомендацій
щодо розробки адаптованих веб-сайтів в Україні залишається не
вирішеним. Єдиним варіантом на сьогодні залишається викорис-
тання нормативів та рекомендацій інших країн та міжнародних
методичних рекомендацій. 

Для того, щоб зробити ваш веб-сайт доступним, ви повинні до -
тримуватися Website Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Озна -
йомтеся з основними характеристиками веб-доступності та зробіть
ваш веб-сайт сумісним із розділом 508.

– Додайте субтитри до відео та аудіо
Субтитри використовуються для представлення розмовного

контенту з аудіо та відео у вигляді написаного тексту.
– Навігація за допомогою клавіатури
Зробіть кожен елемент сайту доступним через клавіатуру.
– Зчитувачі екрану
Створюючи веб-сайт, пам’ятайте про такі гаджети, як зчитува-

чі екрану. Зробіть ваш сайт доступним для цієї технології, аби люди
з вадами зору або будь-хто, хто використовує зчитувач екрану для
читання контенту вголос, мали можливість отримати інформацію
з вашого веб-сайту.

– Альтернативний текст для зображень
Альтернативний (ALT) текст — це опис того, що на зображен-

ні. Цей текст бачать зчитувачі екрану, тому люди з вадами зору мо -
жуть дізнатися, що на картинці. ALT має бути точним та корисним. 

– Альтернативний текст для відео
Додавайте альтернативні описи до відео за таким принципом,

як і до зображень.
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– Колір і контраст
Колір та контраст є важливими елементами доступності. Вико -

ристовуйте кольори розумно. Люди з вадами зору повинні бачити
певний контраст між елементами веб-сайту, наприклад, між кольо-
ром тексту та кольором фону, щоб мати можливість розрізнити
вміст. Переконайтесь, що текст на вашому веб-сайті можуть легко
читати всі користувачі.

Літні люди або люди зі слабким зором можуть відчувати трудно-
щі при використанні сайту з дуже дрібним шрифтом — доступність
сайту для таких користувачів дуже низька. Виправити ситуацію
можна, використовуючи на сайті достатньо великі шрифти і даючи
користувачам можливість самостійно керувати розмірами шрифтів.
Дуже погано позначається на доступності сайту для людей з поганим
зором «мертва» фіксація розмірів шрифтів без можливості їх зміни.

Таким чином, створення контрастних версій та функції збільшен-
ня шрифту не можна вважати достатнім для забезпечення доступ ності
сайтів. Так, ці функції не зайві, але їх не достатньо. Враховуючи те,
що в Україні немає затверджених стандартів доступності веб-ресур-
сів — доцільно використовувати міжнародний досвід

Якщо цільовим відвідувачам вашого сайту важлива доступність
сайту для людей з обмеженими можливостями, то кращий спосіб
допомогти своїм відвідувачам — це зробити сайт зручнішим для
таких людей. При цьому зручність сайту для решти відвідувачів
анітрохи не страждає.

Сподіваюсь, що наведена вище інформація допоможе зробити
Українські веб-сайти доступнішими.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ

Рябуха Анна Юріївна,
к.пед.н., голова циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних

дисциплін Полтавського коледжу Університету «Україна»
ryabukhaanna85@gmail.com

Анотація. У тезах висвітлено основні аспекти застосування інфор-
маційних технологій в інклюзивному навчанні. Інформаційні технології в інк -
люзивному навчанні — це один з ефективних інструментів розвитку людей
з особливими можливостями. Розвиток особистості сучасної людини
з об меженими можливостями в сучасному світі значно легше використо-
вуючи інформаційні технології. 

Annotation. The main aspects of the use of information technologies in
inclusive education are covered in the theses. Information technology in inclusi-
ve learning is one of the effective tools for the development of people with disabi-
lities. The development of the identity of the modern disabled person in the
modern world is much easier using information technology.

Сучасне інклюзивне навчання спрямовано на реалізацію рів-
ного права на освіту будь-якої особи. Такий підхід полягає у ство-
ренні єдиного освітнього середовища для усієї молоді, на основі
принципу дотримання прав на якісну освіту. Важливим аспектом
сучасної якісної освіти стало застосування інформаційних техноло-
гій в навчальному процесі, що певною мірою позначається на роз-
витку особистості сучасної людини.

Дослідженням питань застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій в інклюзивне навчання займаються О.Н. Бо ри -
сенко, А.В. Гета, В.Г. Григорович, А.Б. Демчук, В.М. Заіка,
Ю.Г. Запорожченко, В.В. Засенко, В.В. Коваленко, Ж.В. Матюх,
І.А. Сребняк, Ю.Й. Тулашвілі та інші.

Комп’ютерна грамотність диктується умовами сучасного життя
і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого
мож на значно урізноманітнити процес навчання. Потужний потік но -
вої інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій на те -
лебаченні, поширення ігрових програм суттєво впливають на навчан -
ня та виховання молоді й сприймання нею навколишнього світу [2]. 

Застосування інформаційних технологій в інклюзивному на вчан -
ні відіграють роль засобу, за допомогою якого особи з обмеженими
можливостями зможуть оволодіти знаннями з різних дисциплін.
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Вдало дібрані інформаційні технології можуть забезпечити роз-
виток пізнавальної активності, здібностей, інтересів, умінь і нави-
чок у осіб з обмеженими можливостями. Також інформаційні тех-
нології здатні забезпечити індивідуалізацію навчання та орієнтацію
на конкретну людину. 

В сучасній освіті виділяють три основні шляхи використання
інформаційних технологій в інклюзивній освіті [1]: 

– у компенсаційних цілях (використання інформаційних техно-
логій як технічної допомоги, підтримки, часткової компенсації або
за мі щен ня відсутніх природних функцій, що дозволяє учням з особ -
 ли ви ми по требами повноцінно залучатись до процесів спілкування
й взаємодії); 

– у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне за -
безпечення, альтернативні форми зв’язку, що полегшують або умож-
ливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний для
кожного виду функціонального обмеження); 

– у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню
індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими
потребами, розкриттю їхніх здібностей, повноцінній інклюзії).

Ці шляхи підвищують інтерес до навчання й в цілому покращу-
ють якість освіти, сприяють систематизації наявних знань. 

Інформаційні технології — це технології навчання із використан-
ням комп’ютера, його програмного забезпечення та мультимедійних
засобів. Застосування інформаційних технологій для осіб з обмежени-
ми можливостями передбачає використання комп’ютера та мультиме-
дійних програм з вбудованими функціями налаштування, доступні
формати даних або альтернативні формати, доступний HTML, стан-
дарт цифрового формату для запису цифрових аудіо книг, брайлівські
принтери, дисплеї і синтезатори мови, допоміжні технології — слухо-
ві апарати, пристрої для читання з екрану, клавіатури зі спеціальними
можливостями, системи альтернативної комунікації тощо.

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій значно роз-
ширює можливості педагогів та молоді, спрощуючи доступ до освіт -
ньої і професійної інформації, розширює функціонал засобів навчан-
ня та ефективність управління освітнім процесом, сприяє інтеграції
національних інформаційних освітніх систем у світову мережу, до -
ступу до міжнародних інформаційних ресурсів в галузі освіти,
науки й культури [3, с. 28].

Отже, наразі застосування інформаційних технологій в інклю-
зивному навчанні є успішним та результативним освітнім підходом
для осіб із особливими можливостями та для суспільства в цілому.
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Анотація. Інформаційно-комунікаційні технології у підтримці інк-
люзивної освіти — це один з ефективних інструментів розвитку, вихо-
вання і навчання учнів з особливими освітніми потребами. 

Annotation. Information and communication technology in support of inclu-
sive education is one of the effective tools for the development, education and
training of students with special educational needs.

Є допоміжні апаратно-програмні засоби, використання яких
компенсує деякі природні функції організму дитини. Описано мож -
ливості сучасних платформ Microsoft, Google, Facebook та Youtube,
які дозволяють покращити виконання освітніх завдань через налаш-
тування клавіш швидкого доступу, віртуальної клавіатури, функцій
прогнозування слів, звукових сигналів або екранних індикаторів.
Також висвітлено потенціал месенджерів, соціальних мереж та елек-
тронної пошти як найбільш сучасних і адаптованих комунікаторів
для забезпечення навчально-виховних потреб школярів [2]. 

Описано програми миттєвого обміну повідомленнями Viber і Fa -
cebook та виявлено, що це найбільш розповсюджені засоби комуні-
кації в Україні, які у своєму арсеналі мають функцію голосового та
відеодзвінка, а їх інтерфейс адаптований до максимального зчитуван-
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ня екрану, що дозволяє створити конструктивний діалог між учителя-
ми, батьками або учнями з особливими освітніми потребами.
Використання ІКТ в інклюзивній освіті у дактичних цілях представле-
но на практиці роботи сервісу Learning Apps.org. Наведено приклади
розробок завдань для дітей з легкою і помірною розумовою відсталіс-
тю, для тих учнів, які страждають на аутичні розлади, мають проблеми
зі слуховим чи зоровим сприйняттям інформації. Організація освіт-
нього процесу за допомогою запропонованого ресурсу дозволяє здійс-
нювати корекційну роботу, під час якої активізується сприйняття,
увага, покращується запам’ятовування, посилюється мотивація до
навчальної діяльності у дітей з особливими освітніми потребами. 

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій
в єдності трьох її аспектів: у компенсаційних, комунікаційних та
дидактичних цілях дозволяє корегувати освітню програму й ефек-
тивно сприяти розвиткові школярів з урахуванням їхньої індивіду-
альності [3, с. 46]. 

Апаратно-програмні засоби для підтримки інклюзивної освіти
не є достатніми, велику роль у цьому питанні відіграють постачаль-
ники веб-послуг, які продукують чи розповсюджують інформаційні
ресурси. 

У комунікаційних цілях підтримка спеціальних освітніх потреб
школярів може здійснюватися із застосуванням месенджерів, соці-
альних мереж та електронної пошти. За даними моніторингової служ-
би Similarweb [1]. найбільш розповсюдженими засобами комунікації
в Україні є месенджери: Viber, Facebook, Telegram, WhatsApp та Skype.
Проте, майже усі вищезазначені засоби мають функцію голосового та
відеодзвінка, а їх інтерфейс адаптований до максимального зчитуван-
ня екрану. Є клавіші швидкогодоступу, груповий чат, ефективно орга-
нізований функціонал потрібних контактів, набір номера, функції
завершення дзвінкатощо. Усі зазначені засоби комунікації є мультип-
латформенними, тобто користувач може використовувати сервіси не
тільки на комп’ютер, але й на мобільному пристрої. 

Наразі, важливими є такі чинники як інформативна компетент -
ність й інформаційна культура вчителів і учнів, готовність застосовува -
ти свій персональний мобільний пристрій як інструмент для навчання,
організація в школі дистанційної освіти, змішаного, перевернутого чи
домашнього навчання, доступність ІКТ інфраструктури, можливість
використовувати сучасні освітні ресурси, систематичне оновлення
програмного й апаратного забезпечення, мотивованість до самос тій  но -
го навчання з оволодіння знаннями, уміннями та навичками [4, с. 12].
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Інформаційно-комунікаційні технології відіграють важливу
роль у розв’язанні пріоритетних завдань доступності навчання, вихо-
вання та розвитку учнів з особливими потребами. Їх використання
як технічної допомоги, у компенсаційних, комунікаційних та дидак-
тичних цілях сприяє подоланню цифрового розриву, дозволяє знач-
но покращити рівень викладання шкільних предметів, збільшити
мотивацію учнів до вивчення дисциплін, розширити сферу самостій-
ної діяльності та поліпшити самооцінку школярів, включаючи учнів
з обмеженими можливостями. Застосування месенджерів (Viber, Face -
book), соціальних мереж та електронної пошти сприяє створенню
конструктивного діалогу, для того, щоб школярі з особливими освіт-
німи потребами могли ділитися інформацією й ефективно працюва-
ти в колективі. Тому важливо розвивати й удосконалювати інформа-
ційно-комунікаційні технології за для забезпечення підтримки
інклюзивної освітньої діяльності. Перспективами подальших дослід-
жень у напрямку інклюзивної освіти є детальна розробка й обґрунту-
вання загальної моделі організації освітнього середовища для учнів
з особливими потребами з використанням ІКТ.
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ПОБУДОВА СППР НА ОСНОВІ МЕТОДІВ
БАГАТОЦІЛЬОВОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Терещук Василь Миколайович,
студент 1 курсу освітнього ступеня «магістр»

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Анотація. Проаналізовано головні типи методів багатоцільового прий -
няття рішень. Розглянуто головні проблеми, які виникають під час виконан-
ня багатоцільових завдань. Запропоновано архітектуру системи підтримки
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прийняття рішень. Розглянуто головні етапи та особливості реалізації
СППР на базі багатоцільових методів. Наведено приклади використання
СППР для оцінювання та вибору варіантів у інноваційних проектах.

Annotation. Analyzed the main types of methods, multi-objective decision
making. We consider the main types of problems that arise in dealing with multi-
tasks. The proposed architecture of decision support systems. We consider the main
stages and characteristics of process the DSS based on multi-objective methods. The
examples of the use of DSS for evaluating and selecting options in innovative projects.

Основний матеріал. Дослідження методів багатоцільової опти-
мізації та прийняття рішень.

У математичному вигляді багатоцільову постановку задачі мож на
подати так:,де  — і-та цільова функція; g, h — обмеження, відповід-
но, і X вектор оптимізації або змінних рішення. Розв’язком зазна-
ченої задачі є набір точок з множини Парето, для яких, поліпшую-
чи одну ціль, погіршують принаймні одну іншу ціль. Отже, замість
того, щоб знайти єдине рішення проблеми (як зазвичай у традицій-
ному математичному програмуванні), рішенням багатоцільової
проблеми є (можливо, нескінченна) множина точок Парето. Цей
підхід є основою багатьох багатоцільових методів.

Рис. 1. Структура СППР для розв’язання багатоцільових задач
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Розроблення системи підтримки прийняття рішень. Структура
СППР, яка реалізує багатоцільові методи, подана на рис. 1. Система
підтримки прийняття рішень складається із трьох підсистем (S.1,
S.2, S.3), які реалізують групи методів багатоцільової оптимізації та
прийняття рішень.

У підсистемі S.1 реалізовано методи багатоцільової оптимізації,
такі як градієнтні методи (метод спряженого градієнта, градієнтний
метод), метод багатоцільового лінійного програмування (MOLP),
методи нелінійного програмування та методи нечіткої оптимізації.

У підсистемі S.2 реалізовано еволюційні методи та генетичні ал -
горитми, які адаптовані для розв’язання багатокритеріальних задач.

У підсистемі S.3 реалізовано методи багатокритеріального при-
йняття рішень, такі як метод аналізу ієрархій, методи «Патерн»,
аналізу співвідношень, а також метод Когера і метод Ю.

Рис. 2. Діаграма класів СППР
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Система підтримки прийняття рішень реалізована на С++. Про -
ект розроблено за допомогоюRationalRose. Діаграма класів системи
подана на рис. 2.

Розроблений робочий проект системи проходив апробацію та
тестування на розрахунку елементів інноваційних проектів. За до по -
могою розробленої системи були прораховані варіанти вибору етапів
реінжинірингу інформаційних систем для підприємств теплопоста-
чання [3]. Обчислено варіанти розвитку елементів міської інфрас-
труктури. Результати роботи систем підтвердили ефективність
багатоцільових методів для розв’язання багатокритеріальних задач.

Для всебічного дослідження та вирішення багатоцільових зав-
дань необхідно застосовувати системно методи багатоцільової
оптимізації і багатоцільові методи прийняття рішень. Це можливо
за умови побудови системи підтримки прийняття рішень. Ця система
дає змогу розв’язувати багатоцільові задачі та задачі багатокритері-
ального прийняття рішень. Ефективність системи підтверджена
розрахунками для інноваційних проектів.
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В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ
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Анотація. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних тех -
нологій (ІКТ) в організацію інклюзивного освітнього середовища має на меті
вирішення ряду завдань, серед яких: забезпечення доступності навчання
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для дітей з особливими освітніми потребами (ООП), підвищення мотива-
ції учнів до навчання, допомога в їх соціалізації, створення можливості
працювати в команді, підвищення самооцінки та самореалізація. Вико рис -
тання ІКТ в інклюзивному навчанні покликане модернізувати та оптимі-
зувати освітнє середовище, подолати цифровий розрив, організувати
інформаційну доступність навчального процесу.

Annotation. The introduction of modern information and communication
technologies (ICT) into the organization of inclusive educational environment
aims at a solution of tasks, including ensuring accessibility of education for chil-
dren with special needs, increasing the motivation of students to study, helping
them to socialize, creating opportunities to work in a team, improving self-esteem
and self-realization. The use of ICT in inclusive learning desired to modernize
and optimize the educational environment, to overcome the digital gap, to orga-
nize the accessibility of the educational process.

Аналіз вітчизняних та міжнародних науково-правових доку-
ментів, а також праць вітчизняних науковців дозволив визначити,
що інклюзивне навчання (ІН) — це система освітніх послуг, гаран-
тованих державою, що базується на принципах недискримінації,
врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та
включення до освітнього процесу всіх його учасників [6]. ІН перед-
бачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потре-
бам та можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її
психофізичного розвитку, та забезпечило можливість безперешкод-
но брати участь у всіх освітніх програмах [4, 7, 8].

Гуманізація освіти має на меті передусім розвиток особистості,
пе редбачає повагу до її особистісних цілей, запитів та інтересів.
З огляду на це, завдання деонтології інклюзивної освіти передбача-
ють виконання педагогами професійних обов’язків щодо навчання
та соціалізації дитини в шкільному колективі шляхом застосування
особистісного підходу та особистісно-зорієнтованих завдань, фор-
муванні відкритого освітнього середовища, створення сприятливо-
го соціального та емоційного клімату [5, с. 64]. Розглянемо можли-
вості застосування ІКТ для модернізації навчального процесу осіб
з ООП, що забезпечить більш ефективне та комфортне сприйняття
ними матеріалу під час навчан ня:

1. Використання репозитаріїв та електронних бібліотек з відкри-
тим доступом (Books Gid — http://www.booksgid.com; Gallica —
http://www.e-reading.org.ua; Веда — http://www.lib.ua-ru.net та ін.), що
уможливлює отримання освітнього та наукового контенту без часових
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та просторових обмежень, дозволяє залучити більшу кількість учасни-
ків з меншими витратами [8, с. 195–197]. Для організації інтерактив-
ного навчання, ефективними в закладах освіти є медіатеки [5, с. 115]; 

2. Використання smart-технологій для візуалізації інформації
різного типу (слайд-кадрів, фотографій, презентацій, графіків, ві -
део та ін). Освітній процес стає більш динамічним, сенсорний екран
дозволяє тактильно взаємодіяти з дошкою, демонструвати розумін-
ня предмету через дотик, одночасно впливати на зорове та слухове
сприйняття навчального матеріалу [8, с. 91];

3. Використання принтерів та дисплеїв системи Брайля для ді -
тей з порушеннями зору. Брайлівський дисплей допомагає читати
текст з екрану через тактильне сприймання [5, с. 114]. Для полег-
шення опрацювання матеріалу можуть бути також використані спе -
ціальні збільшуючі оптичні прилади, диктофони, спеціально виго-
товлені фонографічні книги;

4. Використання асистивних (допоміжних) пристроїв для роз-
ширеної та альтернативної комунікації, які допомагають особам
з порушеннями слуху, мовлення чи комунікації виражати себе та
свої думки, зокрема, використання сенсорних панелей, електрон-
них пристроїв вказування, джойстиків, систем керування без вико-
ристання рук тощо [5, с. 114];

5. Використання допоміжних пристроїв для прослуховування
ALDs (Assistive listening devices), які допомагають посилити і покра-
щити слухове сприймання осіб з порушеннями слуху [5, с. 174].
Пристрої використовують разом зі слуховим апаратом або кохлеар-
ним імплантом; 

6. Для осіб із порушенням мовлення рекомендованим є викорис -
тання месенджерів; комп’ютерних програм для комунікації; ком -
п’ю терного логопедичного тренажера для закріплення правильної
вимови [5, с. 180];

1. Для навчання дітей з порушенням опорно-рухового апарату
важливим є використання електронних носіїв інформації, мобіль-
них панелей для безперешкодного доступу до навчальних матеріа-
лів [5, с. 181–182];

2. Використання цифрових наративів у інтерактивному та емо-
ційно-наповнененому форматах (у вигляді блогів, відеокліпів, твітер-
романів, фотоколажів, веб-квестів, віртуальних музеїв та віртуаль-
них екскурсій) [1]. Цифрові наративи розміщують на веб-сайтах,
у соціальних мережах, на YouTube каналах та інших електронних
обмінних системах [8, с. 98–100].
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Отже, впровадження сучасних ІКТ в інклюзивне навчання до -
зволяє врахувати індивідуальні потреби дітей з певними відхилен-
нями, формує освітнє середовище більш доступним для них, допо-
магає вибудувати індивідуальну освітню траєкторію кожного учня,
сприяє інтерактивному навчанню та соціалізації. 
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СТВОРЕННЯ ШИРОКОСМУГОВОЇ СИСТЕМИ
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Хорольський Олександр Володимирович,
студент 2 курсу освітнього ступеня «магістр»

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна» 
jonimezy@gmail.com

Анотація. Web-сервери та Web-сайти — це об’єкти, які постійно під -
даються небезпекі. Особливу увагу слід звернути на Web-сервери, сер йозну
загрозу для яких становлять хакери і віруси. Перші можуть отримати
доступ до конфіденційної інформації, розміщеної на сервері, зламати
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сайти і змінити їх вміст, а також вивести з ладу сервер за допомогою
розподіленої атаки (DDoS-атака). Віруси ж, вражаючи веб-сервери, пе ре -
творюють їх у джерело інфекції. Крім того, вони істотно сповільнюють
його роботу, а також займають інтернет-канал. Багато вірусів, особли-
во інтернет-черв’яки, використовують для розповсюдження вразливості
в програмному забезпеченні. Також і хакери прагнуть спрямовувати
атаки на відомі «дірки» в програмному забезпеченні. 

Annotation. Web servers and Web sites are objects that are constantly at risk.
Particular attention should be paid to Web servers, which are a serious threat to
hackers and viruses. The former can access sensitive information hosted on a ser-
ver, hack sites and modify their content, and disrupt a server using a distributed
attack (DDoS attack). Viruses, by affecting web servers, turn them into a source of
infection. In addition, they significantly slow down its work, as well as occupy an
online channel. Many viruses, especially Internet worms, are used to spread vul-
nerabilities in software. Hackers also seek to target known «holes» in the software.

Використовуючи вразливості, і ті й інші одержують досить лег-
кий доступ до віддаленого комп’ютера навіть у тому випадку, якщо
останній добре захищений. Практично у майже будь-якій програмі
є вразливості. Наявність вразливостей легко пояснюється через здат -
ність людей допускати помилки. Велике програмне забезпечення
(ПЗ) пише не одна людина, а ціла група. І досить часто помилки
виникають при компонуванні модулів, створених різними програ-
містами. Крім того, наявність вразливостей далеко не завжди ви -
значається якістю написання ПЗ. 

На сьогоднішній день компанії дуже рідко замислюються про
безпеку своєї інформації в мережі і зовсім не приділяють цьому
питанню уваги, часто починаючи вживати заходів лише після вито-
ку або втрати важливої інформації. Щоб забезпечити або ж усунути
існуючу проблему, пов’язану із захистом інформації, застереження
від атак зловмисників корпоративного сайту, його бази даних або все -
редині мережі додатків, у даній темі буде розглянуто рішення для
діагностики вразливостей і моніторингу комп’ютерів в мережі, спе-
ціальні сканери — програмні або апаратні засоби, скануючі систе-
му на предмет виявлення можливих проблем в безпеці, що дозво-
ляють виявляти, оцінювати і усувати вразливості в мережі. 

Сканери уразливості діляться на дві основні групи: 
1. Сканери корпоративних мереж, призначення яких полягає

в аналізі мережі на наявність відкритих портів, а також вразливос-
тей в операційних системах і додатках. 
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2. Сканери уразливості веб-додатків. На даний момент їхня
популярність зростає в силу того, що більшість комерційних орга-
нізацій і банків використовують у своїй діяльності інтернет ресур-
си, захист яких стає важливим фактором. У цій роботі буде розгля-
нуто більше інформації саме по цій групі. 

Пропоновані продукти мають всі можливості і засоби для
ефективного виявлення і управління виправленнями вразливостей,
які створені після аналізу та фільтрації результатів. 

Метою роботи є огляд і оцінка можливостей сучасних засобів
пошуку вразливостей.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ВЕБ ДОДАТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
СТЕК ТЕХНОЛОГІЙ MERN

Шевченко Микита Антонович,
студент 2 курсу освітнього ступеня «магістр»

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна» 
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Анотація. Стек технологій MERN — цу технологіній стек Javascript,
який використовується для ліпшого та швидкішого розгортання суцільних
веб додатків. Стек MERN складається з чотирьох технологій, а саме

інклюзивного навчання Секція VIIІ



MongoDB, Express, React і Node.js. Він створений для того щоб зробити
процесс розробки більш плавним та легким.

Кожна з цих чотирьох потужних технологій забезпечує деяку струк-
туру для розробників, і кожна з цих технологій відіграє дуже важливу
частину для створення веб додаків.

Annotation. MERN Stack is a Javascript Stack that is used for easier and
faster deployment of full-stack web applications. MERN Stack comprises of
4 tech nologies namely: MongoDB, Express, React and Node.js. It is designed to
make the development process smoother and easier.

Each of these 4 powerful technologies provides an end-to-end framework for
the developers to work in and each of these technologies play a big part in the
development of web applications.

Перша технологія MongoDB — це база даних NoSQL, де кожен
запис є документом, що складається з пар ключових значень, схожих
на об’єкти JSON (JavaScript Object Notation). MongoDB є гнучкою
і до зволяє своїм користувачам створювати схеми, бази даних, табли-
ці тощо. Документи, які можна ідентифікувати за допомогою пер-
винного ключа, складають основну одиницю MongoDB. Після вста-
новлення MongoDB користувачі також можуть використовувати
оболонку Mongo. Оболонка Mongo забезпечує інтерфейс JavaScript,
за допомогою якого користувачі можуть взаємодіяти та виконувати
операції (наприклад: запити, оновлення записів, видалення записів).

Друга технологія Express — замість того, щоб писати код за до -
помогою Node.js і створювати навантаження модулів Node, Express
спрощує і записує резервний код. Express допомагає в розробці
чудових веб-додатків і API. Express підтримує багато середніх про-
грам, що робить код коротшим і простішим в записі. Чому саме
Express:

– Асинхронний та однопоточний.
– Ефективний, швидкий і масштабований
– Express сприяє повторному використанню коду за допомогою

вбудованого маршрутизатора.
– надійний API 
Третя технологія React — React — це бібліотека JavaScript, яка

використовується для побудови інтерфейсів користувача. React ви -
ористовується для розробки односторінкових додатків і мобільних
додатків через його здатність обробляти дані, що швидко зміню-
ються. React дозволяє користувачам писати код на JavaScript і ство-
рювати компоненти інтерфейсу.
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– JSX — основа для JavaScript XML. Це розширення HTML /
XML JavaScript, яке використовується в React. Полегшує та прос ті -
ше писати компоненти React.

– Компоненти — ReactJS підтримує компоненти. Компонен -
ти — це блоки інтерфейсу користувача, де кожен компонент має
логіку і сприяє загальному інтерфейсу користувача. Ці компоненти
також сприяють використанню коду та полегшують розуміння за -
галь ної веб-програми.

– Розробка програм для Android / Ios — за допомогою React
Native ви можете легко створювати додатки на базі ОС Android або
IOS, лише знаючи JavaScript та ReactJS.

Четверта технологія Node.js — Node.js забезпечує середовище
JavaScript, яке дозволяє користувачеві запускати свій код на сервері
(за межами браузера). Менеджер пакетів вузлів, тобто npm, дозво-
ляє користувачеві вибирати з тисяч безкоштовних пакетів (модулів
вузлів) для завантаження.

– Відкрите середовище виконання Javascript коду
– Потокова передача даних
– Node.js має швидкісне виконання коду за допомогою вбудо-

ваного в Google Chrome, JavaScript Engine.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ 
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З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Анотація. Сфера застосування в рекламі сучасних інформаційних тех-
нологій, заснованих на використанні комп’ютерів, дуже обширна і вклю чає
в себе різні аспекти, від створення найпростіших текстових документів
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і електронного листування до планування і оцінки ефективності реклам-
ної кампанії і розробки рекламної продукції. Розвиток мережевих техно-
логій і Internet відкрило нові можливості в просуванні товарів і послуг,
пошуку інформації, клієнтів.

Annotation. The field of application in advertising of modern information
technologies based on the use of computers is very broad and includes various
aspects, from the creation of the simplest text documents and electronic corres-
pondence to the planning and evaluation of the effectiveness of the advertising
campaign and the development of promotional products. The development of
network technologies and the Internet has opened new opportunities in the pro-
motion of goods and services, the search for information, customers.

Інтернет-реклама — це один з найдоступніших, найдешевших
і в той же час ефективних видів просування товарів і послуг. У наші
дні, інтернет — технології знайшли своє застосування у всіх сферах
життя сучасного суспільства і, в першу чергу, звичайно ж, — в ін -
формаційній сфері.

Види інтернет технологій в рекламі.
1. Банери — фактично, це невеликий рекламний модуль, аналог

традиційного модулю друкованих рекламних видань. Перева гою ба -
не ра з’явилася можливість зробити його інтерактивним, тобто засто-
сувати технології анімації, які відразу віднесли його абсолютно в іншу
категорію рекламних технологій, ніж звичайний друкований модуль.

2. Поштова розсилка — засіб масової комунікації, групового
спілкування і реклами, один з інструментів Інтернет-маркетингу.
Полягає в автоматизованій розсилці повідомлень електронної
пошти групі адресатів за заздалегідь складеним списком.

Розсилка як інструмент маркетингу відноситься до прямого
маркетингу і може бути в формі поштових розсилок (листи, букле-
ти, каталоги, листівки, запрошення), електронних листів або SMS.

3. Віруси — це не тільки шкідлива програма, але може бути і од -
ним із засобів агресивної реклами. Володіючи яскраво вираженим
негативним характером впливу, як і спам, віруси рідко можна зуст -
ріти в ролі носіїв реклами, до того ж створення і поширення ком -
п’ютерних вірусів майже в усьому світі заборонено законодавством.

4. Реклама і PR в соц мережах — на сьогоднішній день соціаль-
ні мережі — це не тільки місце спілкування численних користува-
чів, а й потужний інструмент для просування практично будь-якого
бренду або продукції. Щодня на популярних і блогах і форумах
залишають свої повідомлення мільйони споживачів, частина з яких
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зацікавлена   саме в пропонованому продукті. Вміле використання
можливостей, що надаються такими ресурсами, дозволяє протягом
короткого часу залучити до компанії увагу великої кількості пред-
ставників Вашої цільової аудиторії.

5. Прихована реклама — це 1) реклама, що надає неусвідомлю-
ване вплив на підсвідомість споживача; 2) замовні рекламні мате-
ріали, що розміщуються в ЗМІ під виглядом авторських, редакцій-
них та інформаційних матеріалів. 

6. Плюси прихованої реклами в Мережі: низька вартість, мож-
ливість спілкуватися з потенційними клієнтами в інтерактивному
режимі і збереження інформації про продукт навіть після закінчен-
ня рекламної кампанії.

7. Мінуси прихованої реклами в Мережі: порівняно малий охоп -
лення аудиторії через цільового розміщення інформації, склад ність
виконання, серйозний репутаційний збиток при викритті маніпуляції.

Підводячи підсумки потрібно відзначити, що інтернет техно-
логії стали невід’ємною частиною в комунікації сучасного суспіль-
ства. Завдяки інтернет технологіям інформація в будь-кінці світу
передається за мінімальний проміжок часу величезній кількості
користувачів. Інтернет — один з найефективніших і недорогих
каналів поширення реклами і PR.
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Анотація. Проаналізовано сучасні методи стеганографії. Виок рем лено
спільні ознаки алгоритмів стеганографії. Створена сучасна комплекс на
система класифікації стеганографічних алгоритмів. 
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Annotation. Modern methods of steganography are analyzed. Common fea-
tures of steganography algorithms are highlighted. A modern complex system of
classification of steganographic algorithms has been created.

Keywords: steganography, container, watermark, data sheet, data protection.

Актуальність. Аналіз тенденцій розвитку комп’ютерної стега-
нографії показує, що різноманітність стеганографічних методів по -
требує систематизації. Актуальність вибраної теми полягає в набли -
женні такої галузі захисту інформації як комп’ютерна стеганографія
до створення нормативної бази, яка б регулювала і контролювала
використання систем прихованої передачі інформації. 

Постановка задачі. Мета даної статті — аналіз існуючих спосо-
бів класифікації стеганографічних методів, їх обробка та створення
оптимальної системи класифікації цих методів, для створення од -
но значності та визначеності при використанні стеганографічних
методів захисту інформації. 

Новий підхід до класифікації стеганографічних методів. Сучас ний
інтерес до стеганографії, як сукупності методів приховування
інформації, виник у значній мірі завдяки інтенсивному впрова -
дженню і широкому розповсюдженню засобів обчислювальної тех-
ніки в усі сфери діяльності людини. Це дозволяє активно застосо-
вувати всі переваги, які дають стеганографічні методи захисту [1].

Проаналізувавши існуючі на даному етапі методи прихованої
передачі інформації можна запропонувати новий підхід для класи-
фікації методів комп’ютерної стеганографії. Всі існуючі методи роз -
ділимо на такі групи: вибір контейнера, наявність ключа, призна-
чення, принцип приховування, стійкість. А тепер більш детальніше
зупинимося на кожній з ознак [3]. 

За вибором контейнера. Вибір контейнера можна розділила за
п’ятьма напрямами:

– по формату;
– за способом вилучення інформації;
– за розміром контейнери бувають.
На практиці частіше за все використовуються саме контейнери

фіксованої довжини, як найбільш поширені і доступні [3].
– по способу вибору контейнера; 
– по способу організації контейнери, подібно завадостійким

кодам, можуть бути:
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а) систематичними, в яких можна вказати конкретні місця сте-
ганограми, де знаходяться інформаційні біти контейнера, а де шу -
мові біти, призначені для приховування інформації.

б) несистематичні, в яких все навпаки.
За наявністю ключа стеганосистеми поділяються на: ключові,

без ключові, змішані.
Для функціонування безключових стеганосистем, крім алго-

ритму стеганографічного перетворення, немає необхідності в до дат -
кових даних, на подобі стеганоключа.

Ключові стеганосистеми поділяються на системи з темним та
відкритим ключем [2].

За призначенням стеганографічні методи можна розділити на такі
області використаня:

– захист від копіювання (електронна комерція, контроль за ти ра -
жуванням (DVD), розповсюдження мультимедійної інформації…);

– прихована анотація документів (медичні знімки, картогра-
фія, мультимедійні бази даних…);

– аутентифікація (системи відео спостереження, електронної
ко мерції, голосової пошти, електронне конфіденційне діловироб -
ницт во…);

– прихований зв’язок (використання в воєнних розвідуваль-
них цілях, а також у тих випадках, коли використовувати криптог-
рафію заборонено…).

Нерідко методи стеганографії використовують для камуфляжу
програмного забезпечення [3].

І, нарешті, стеганографічний підхід використовується при ство-
ренні прихованого каналу витоку чутливої інформації від санкціо-
нованих користувачів.

По принципу приховування методи комп’ютерної стеганографії
ді ляться на два основні класи: безпосередньої заміни і спектральні
методи. 

За стійкістю можна виділити робастні, крихкі та напівкрихкі
стегосистеми. Пояснити таку класифікацію можна за допомогою
цифрових водяних знаків (ЦВЗ).

Під робастністю розуміється стійкість ЦВЗ до різного роду впли-
вів на стего. Робастності ЦВЗ присвячено більшість досліджень [2].

Крихкі ЦВЗ руйнуються при незначній модифікації заповнено-
го контейнера. Вони використовуються для підтвердження сигналів. 

Напівкрихкі ЦВЗ стійкі по відношенню до одних дій і нестійкі по
відношенню до інших. Напівкрихкі ЦВЗ спеціально проектуються
так, щоб бути нестійкими по відношенню до певного роду операцій.

інклюзивного навчання Секція VIIІ



Така класифікація найбільш широко відображає систему мето-
дів прихованої передачі інформації[1]. 

Висновки. Проаналізувавши існуючі способи класифікації сте-
ганографічних методів, систематизувавши та обробивши здобуті
знання було створено оптимальну систему класифікації цих мето-
дів, для створення однозначності та визначеності при використан-
ні стеганографічних методів захисту інформації. 
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Анотація. Наявність великої кількості кібер загроз у поєднанні з ве ли -
кою кількістю наявних технологій систем передачі даних, дозволяє ство -
рювати симбіоз систем, для вузькоспеціалізованих задач. В даній роботі
розглянуто варіацію широкосмугової системи передачі інформації з підви-
щеною конфіденційністю, для створення PAN мереж, а також інших сис-
тем де потрібен підвищений захист інформації.

Annotation. The presence of a large number of cyber threats, coupled with
a large number of available technology of data transmission systems, allows you to
create a symbiosis of systems for highly specialized tasks. In this paper we consi-
der the variation of the broadband information transmission system with increa-
sed privacy, for the creation of PAN networks, as well as other systems requiring
increased protection of information. 

На сучасному етапі розвитку телекомунікаційних технологій
виникла необхідність у створенні нових систем передачі інформа-
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ції, що володіють високою завадостійкістю, що мають більшу ін -
фор маційну ємність і забезпечують високу скритність. 

Відомо, що це може бути досягнуто при використанні широкос-
мугових систем зв’язку. Розробка таких систем ведеться з першої
половини минулого століття й у цей час реалізовано досить велика
кількість подібних систем, наприклад протокол бездротового зв’язку
802.11, стандарти стільникового зв’язку CDMA і так далі. У цих систе-
мах широкий спектр повідомлення досягається шляхом зміни несів-
ної частоти сигналу. В останні п’ятнадцять років одержало розвиток
інший напрямок побудови широкосмугових систем зв’язку, яке засно-
вано на якісно інших принципах. В основі цих систем лежить явищі
синхронізації генераторів динамічного хаосу. Динамічним хаосом
називають складні періодичні коливання. Використання динамічного
хаосу в системах передачі інформації привабливо за наступними при-
нципами: по-перше такі коливання можна одержувати за допомогою
досить простих пристроїв. Також варто віднести до переваг можливос-
ті самосинхронізації приймача і передавача та потенційно більшу
інформаційну ємність хаотичних систем зв’язку. Саме ці переваги
є причиною використання систем зв’язку на основі динамічного хаосу
замість традиційних систем з регулярними носіями інформації. 

Метою роботи є створення широкосмугової системи передачі,
інформація в якій буде передаватися з підвищеною конфіденцій-
ністю. Підвищена конфіденційність буде здійснюватися шляхом
впровадження хаотичної модуляції позиції імпульсу (англ. Chaotic
pulse position modulation CPPM). Використання цієї технології під
час реалізації захищених систем передачі інформації, дозволяє реа-
лізувати високо захищені системи. Проте у такої системи є декіль-
ка ключових проблем. Проблема перша пов’язана із впроваджен-
ням затримки у зворотній зв’язок, тож хибна розшифровка цих
затримок може стати джерелом поширення помилок у системі.
Проблема друга необхідність синхронізації між користувачами, від-
сутність якої так само призведе до виникнення великої кількості
помилкових бітів. Третя і основна проблема — це можливість пере-
хоплення карт затримок, під час обміну ними між користувачами.
Але навіть враховуючи такі недоліки, впровадження такої техноло-
гії в PAN (PersonalAreaNetwork) мережі, дозволяє підвищити захи-
щеність передачі інформації в рази. 

Але при використанні таких рішень без виправлення помилок
у широкосмугових системах неприпустима. Основною проблемою
як і було сказано вище, це необхідність шифрування ключів доступу,
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так як сама система має високу стійкість до перехоплення. Проте
сама концепція системи, що включає в себе наявність затримок,
при передачі великої кількості може погіршити швидкість переда-
чі. Ця проблема вирішується застосуванням асинхронної передачі
пакетів інформації. Для забезпечення шифрованості ключів у кон-
тексті цієї роботи буде використаний квантовий розповсюдження
ключа. Таким чином систему можна адаптувати для передачі вели-
кої кількості інформації. Адаптація такої системи для інтернет про-
токолів наразі має декілька технологічних завад, основна з яких це
необхідність лінійного способу з’єднання комп’ютерів. 

Отже після реалізації всіх необхідних рішень, буде отримано
систему, що буде добре захищена, важко доступна до знаходження тех -
нічними засобами, а також матиме незначний вплив на інші систе-
ми. Сучасний рівень кіберзагроз показує, що необхідність нових
способів розвитку захищених систем вкрай необхідний, а широкий
спектр використання комп’ютерної техніки дозволить адаптувати
кожен варіант у реальних системах. 
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Анотація. Використання систем розпізнавання голосу невід’ємна
частина у роботі з комп’ютерними системами. Особливо популярність
та необхідність таких систем у сфері голосових асистентів. Велика кіль-
кість необхідних до врахування факторі вимагає залучення великої кіль-
кості розробників, а також великі часові затрати для навчання систем
та тестування точності їх розпізнавання. Для забезпечення максималь-
ної адаптивності систем необхідно забезпечити таку функціональність
як мовне навчання, навчання акустиці та маркування співрозмовників.
Для коректності визначення слів використовують різні методи від про-
стого розпізнавання до складних аналізів слова з використанням спеціаль-
них алгоритмів. Найкращі системи вміщують в себе перелічені вище мож-
ливості для максимальної їх адаптивності. 

Анотація. The use of voice recognition systems is an integral part of working
with computer systems. Especially the popularity and necessity of such systems in
the field of voice assistants. The large number of factors required requires the invol-
vement of a large number of developers, as well as the considerable time required
to train systems and test their accuracy. To maximize the adaptability of systems, it
is necessary to provide functionality such as language training, acoustics training,
and interlocutor marking. For correct word definition, different methods are used,
from simple recognition to complex word analyzes using special algorithms. The
best systems include the above capabilities to maximize their adaptability.

Паралельно із розвитком комп’ютерної техніки розвивалися
системи розпізнавання голосу. Згідно даним ресурсу Techopedia,
розпізнавання голосу це використання комп’ютерних апаратних та
програмних прийомів для ідентифікації та обробки людського голо-
су. В основному використовується для перетворення розмовних слів
у комп’ютерний текст. Крім того, автоматичне розпізнавання мови
використовується для автентифікації користувачів за допомогою їх
голосу та виконання дій, заснованих на інструкціях, визначених
людиною. Перша така система була розроблена у 1950 році спеціа-
лістами BellLabsі мала назву Audrey (Одрі). Вона вміла розпізнавати
вимовні числа від 0 до 9 і мала точність розпізнавання 90 відсотків. 
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Ідея використання систем розпізнавання голосу для взаємодії
людини із комп’ютером для отримання відповіді на запитання, була
сформована Джоном Скалі у 1984 році. Нині найбільшу популярність
такі системи отримали саме у такій формі взаємодії. Вико ристання
подібних систем дозволяє спрощувати, пришвидшувати а також по -
кращувати результати роботи з комп’ютером. Існує три основні
під ходи роботи із розпізнаванням слів:

– Прості розпізнавання — це розпізнавання слова в повному
обсязі без його аналізу.

– Аналіз та розпізнавання особливостей — це розпізнавання
слова, розбір його по бітам і аналіз за певними ознаками, напри клад
голосні в його складі.

– Мовне моделювання та статистичний аналіз — окрім просто-
го розпізнавання додатково досліджується граматика та ймовір-
ність використання певних слів один за одним використовуються
для покращення розпізнавання та точності.

– Використання штучних нейронних мереж — використання
систем, що за способом аналізу подібні до людського мозку, для
розпізнавання структури слова або речення. 

Для розробки нейролінгвістичних систем задіються спеціаліс-
ти з галузей: кібернетики, математики, статистики та лінгвістики.
Наявність такого роду спеціалістів обумовлена необхідністю врахо-
вувати велику кількість особливостей. Адаптація системи для різ-
них мов тягне за собою велику підготовчу базу, що включає в себе
аналіз особливостей мови, тлумачення слів та зміна їх в контексті,
транскрипція, статистика використання слова окремо та в певних
контекстах, формування правил та побудова алгоритму розпізнан-
ня. Також важливою вимогою до таких систем є їх адаптивність.
Окрім проблеми розпізнання перед розробниками стоїть завдання
зробити їх систему адаптованою до різних умов експлуатації. Для
цього в системи впроваджують такі методи як: мовне зважування,
акустичне навчання, маркування розмовників.

Мовне зважування дозволяє підвищити точність шляхом зважуван-
ня конкретних слів, які вимовляються часто (наприклад, на зви ви ро -
бів або галузевий жаргон), поза термінами, які вже є в ба зовій лексиці.

Навчання акустиці навчає систему адаптуватися до акустично-
го середовища (наприклад, навколишнього шуму в кол-центрі) та
стилів гучномовців (наприклад, висота голосу, гучність та темп).

Маркування розмовників — цитує або позначає внески кожно-
го з доповідачів у розмову з кількома учасниками. 
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Спектр використання таких систем великий, від голосових по -
мічників в телефоні або авто до систем що замінюють природний
речовий апарат людини. Незважаючи на значні успіхи у цій галузі
проблеми з їх функціональністю. Точність та швидкість розпізнавання
певних груп мови, особливо слов’янської групи мов ускладняється
менш чіткою регуляцією побудови речення, двоякості використан-
ня словника. Незважаючи на недоліки програмне забезпечення для
диктантів та віртуальні помічники, такі як Siri та Alexa, стають деда-
лі популярнішими. Також багато підприємств пропонують послуги
телефонного центру з активованим голосом для більш ефективної
роботи з дзвінками. За оцінкою науковців до 2020 року 40% відсот-
ків об’єму звернень користувачів по телефону будуть обслуговува-
тись за допомогою штучних мовних систем. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
У СИСТЕМІ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК»
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Анотація. Система «розумний будинок» — один із найактуальніших
світових трендів взаємодії людини та її житла. Системний механізм, за
допомогою якого просто й ефективно керувати домашніми приладами,
створювати потрібний мікроклімат, регулюючи температурний режим,
забезпечувати помірну подачу води й освітлення та суттєво скорочувати
витрати на обслуговування оселі. Крім того, система гарантує охорону
приміщення і безпеку в аварійних ситуаціях (наприклад, витік газу, прорив
труби тощо). Про унікальні переваги Розумного будинку можна говорити
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нескінченно довго. Це комфорт і затишок в помешканні, спокій і впевне-
ність господарів, автоматизація усіх процесів, цілодобовий контроль за
ситуацією в будинку і довкола нього. 

Annotation. The «smart house» system is one of the most up-to-date global
trends in the interaction of man and his home. The system mechanism by which
to simply and effectively manage home appliances, create the desired microcli-
mate, regulating the temperature regime, provide a moderate supply of water and
lighting, and significantly reduce the cost of servicing the home. In addition, the
system guarantees room security and security in emergency situations (eg, gas
leakage, pipe breakthrough, etc.). You can talk about the unique advantages of
the Smart Home indefinitely, This is the comfort and cosiness in the home, the
calmness and confidence of the owners, automation of all processes, round-the-
clock control over the situation in the house and around it.

Економія. Хочете платити на третину менше за комунальні
послуги? Тоді встановіть систему Розумний будинок. Як результат —
на освітленні заощадите до 40%, на опаленні та експлуатаційних
витратах — до 30%. Адже система сама контролює і регулює роботу
кожного пристрою на підставі поточних параметрів згідно заданої
програми. Системи захисту від аварій миттєво реагують на будь-яку
позаштатну ситуацію, а у випадку форс-мажора завдана шкода буде
мінімальною. Окрім того, страхові компанії врахують цей факт при
розрахунку страхових виплат. Ще важливий нюанс — можливості
Розумного будинку забезпечують управління усіма процесами в оп -
ти мальних режимах і гарантують постійний контроль стану при-
строїв. А це збільшує термін використання обладнання.

За підрахунками фахівців, інвестиції в Розумний будинок
виправдовують себе вже за 3–5 років експлуатації. 

Безпека. Розумний будинок контролює доступ в приміщення,
сте жить за безпекою в будинку та на прилеглій території, миттєво
реагує та запобігає надзвичайним і аварійним ситуаціям в будинку
(витік води, газу, пожежа, зловмисне проникнення і т. ін.). Система
сама усуває джерело небезпеки, зводячи до мінімуму можливий
збиток. Отри мавши тривожний сигнал, автоматично віддається ко -
манда щодо блокування потенційного джерела небезпеки. Примі -
ром, спрацював газоаналізатор — відразу перекривається електро-
магнітний клапан системи подачі газу. Відтак загроза вибуху через
витік газу відразу ліквідовується.

Комфорт. Ви можете керувати своїм будинком з будь-якої краї-
ни світу. Перебуваючи у відпустці або у відрядженні, за допомогою

368

Секція VIIІ Інформаційно-комунікаційні технології  



369

комп’ютера, смартфона або планшета, Ви переглядатимете зобра-
ження з відеокамер та спостерігатимете за життям вашого будинку
у вашу відсутність) Захочете — зміните параметри роботи інженер-
них систем-все просто завдяки чіткому, відлагодженому і продума-
ному алгоритму роботи Розумного будинку.

Оперативність змін та розширень. В майбутньому можна допов-
нювати або заміняти елементи функціонування, а також можна ко -
регувати налаштування за допомогою ПК і віддалено (немає необ-
хідності виїзду техніка)

Можливості для інвалідів. Голосове і дистанційне керування для
неходячих,голосові повідомлення для сліпих (попередньо надикто-
вані повідомлення), однією коммандою можна провести декілька
дій (для безпорадних), управління комп’ютером з одного місця (для
неходячих).
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Анотація. У статті розглядаються переваги впровадження ІКТ
в інклюзивне навчання. Розвиток і впровадження принципів демократиз-
му, гуманізму та відкритості в освіті сприяє соціальному прогресу і все-
бічному інтелектуальному та духовному розвитку особистості.
Реагування на потреби окремої людини та суспільства в цілому наближа-
ють нас до утвердження освітньої парадигми, яка полягає у необхідності
забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожного індивіда, неза-
лежно від його/її особливостей і обмежень. ІКТ може стати суттєвим
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чинником позитивних змін, адже їх застосування дозволяє залучити біль-
шу кількість учасників освіти з меншими витратами, задовольнити
вимоги соціальної справедливості для всіх груп населення, відкриває широ-
кі перспективи для покращення якості освіти, її доступності для осіб
з особливостями психофізичного розвитку, сприяючи рівному доступу до
інформації та освітніх послуг, повноцінній і плідній суспільній інтеграції.

Annotation. The article discusses the benefits of implementing ICT in inclu-
sive learning. The development and implementation of the principles of democra-
cy, humanism and openness in education promotes social progress and compre-
hensive intellectual and spiritual development of the individual. Responding to the
needs of the individual and society as a whole brings us closer to establishing an
educational paradigm, which is the need to ensure equal access to quality educa-
tion for each individual, regardless of his / her characteristics and limitations.
ICT can be a significant driver of positive change, as their application allows to
attract more participants with lower costs, to meet the requirements of social justi-
ce for all population groups, opens wide prospects for improving the quality of edu-
cation, its accessibility for persons with disabilities, while promoting equal access
to information and educational services, full and fruitful social integration.

Упродовж останніх двадцяти років у галузі освіти відбулися сут-
тєві зміни. Зокрема, значно розширився спектр засобів навчання:
у доповнення до традиційних впроваджуються мультимедійні засо-
би, що інтегрують звичайний текст зі звуком, графікою, відео, ані-
мацією тощо. Сучасні світові перетворення в освіті спрямовані на
оновлення змісту, структури, методів навчання, спроможних задо-
вольнити потреби кожного учасника освітнього процесу, відкривши
доступ до навчання тим, хто раніше не мав такої можливості.

Сучасна освіта в Україні знаходиться в перехідному етапі станов-
лення гуманістичної освітньої парадигми, теоретичні засади якої
закладено вітчизняними дослідниками і педагогами (Г. Сковорода,
К. Ушинський, Ж. Руссо, І. Бех, С. Гончаренко, І. Зязюн, Ю. Мальва -
ний та ін.). Радянський дослідник Ш. Амонашвілі визначає формулу
гуманістичної парадигми таким чином: прийняти — зрозуміти —
допомогти — любити — співчувати — радіти успіху дитини — надиха-
ти [1, c. 98]. Видатний вітчизняний дослідник С. Гончаренко зазначав,
що гуманізація освіти є центральною складовою нового педагогічно-
го мислення, яка передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів
педагогічного процесу в світлі їх людинотворної функції [2].

На сьогодні в Україні реалізація інклюзивного підходу до на вчан -
ня осіб з ОПФР розглядається в контексті перспектив і можливостей

370

Секція VIIІ Інформаційно-комунікаційні технології  



371

подальшого розвитку системи спеціальної освіти, оновлення форм
і методів навчання, реалізації моделі «освіта для всіх, школа для
всіх», що вже почало впроваджуватись на державному рівні (роз-
роблення відповідної нормативної бази) та місцевих рівнях (запо-
чаткування інклюзивних груп і класів в дошкільних, загальноосвіт-
ніх і вищих навчальних закладах). Відповідно до Закону України
«Про освіту» інклюзивне навчання визначається як система освіт-
ніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах
недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефектив-
ного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учас-
ників [3]. Передбачає створення освітнього середовища, яке б від-
повідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від
особливостей її психофізичного розвитку [4].

Широке використання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій (ІКТ) та інтерактивних мультимедіа, спрощений доступ до гло-
бальних мереж, зокрема, Інтернет, дозволяє стверджувати, що: 

– процес навчання поступово стає незалежним від фізичного
розташування його суб’єктів;

– кількість і різноманітність ресурсів, доступних учням/сту-
дентам у позаурочний час суттєво зросла; 

– локус контролю в ініціації навчального процесу відійшов
учням/студентам: вони самі здатні ініціювати процес у будь-який
зручний для них час, у будь-якому місці [5].

Процес урахування та задоволення різноманітних потреб кожно-
го учня/студента шляхом розширення участі в навчанні, культурній та
суспільній діяльності визначено ЮНЕСКО як «інклюзивна освіта».
Вона передбачає внесення корективів і змін у зміст, підходи, структу-
ру та стратегії на основі єдиної концепції, що охоплює всіх без винят-
ку індивідів однієї вікової групи, та усвідомлення того, що навчання
кожної особистості є обов’язком системи формальної освіти [6].

Як зазначено в одному з документів ЮНЕСКО [7], сучасний рі -
вень розвитку ІКТ значно розширює можливості педагогів та учнів/
студентів, спрощуючи доступ до освітньої і професійної інформації,
розширює функціонал засобів навчання та ефективність управління
освітнім процесом, сприяє інтеграції національних інформаційних
освітніх систем у світову мережу, доступу до міжнародних інформа-
ційних ресурсів в галузі освіти, науки і культури.

Компенсаторна властивість нових технологій дозволяє особам
з ОПФР брати активну участь в освітньому процесі попри функціо-
нальні обмеження. Завдяки використанню ІКТ, ці люди здатні
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подолати бар’єри на шляху до навчання, оскільки отримують
доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у доступному при-
йнятному форматі.

Важливо відмітити, що самого лише впровадження ІКТ недос-
татньо для вирішення всіх проблем навчання осіб з ОПФР. Не від’єм -
ною умовою є вмотивованість, бажання педагогів застосовувати і роз-
вивати інноваційні методики навчання або адаптувати вже існуючі до
вимог часу. Необхідно створити умови для кожного учня/студента,
щоби він/вона мали можливість здобувати необхідні відомості та
демонструвати навчальні результати у зручний для себе спосіб. Для
цього потрібно інтегрувати ІКТ в усі освітні програми, щоб вони
гармонійно доповнювали, підтримували їх реалізацію. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНИКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
І ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ

Яценко М.В.,
3 курс, група ЗФТ-21/17, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
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науковий керівник: Любенко В.О., к. мед. н., доцент, 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Дослідження показали, що при роботі з комп’ютером здо-
бувачі знань глибше засвоюють навчальний матеріал, також у них підви-
щується інтерес до навчання, що дуже важливо для людей з інклюзією.
Засоби інформаційних і комунікаційних технологій реально помістити
в основу всього навчального процесу. У результаті набуло розповсюджен-
ня застосування у навчальному процесі різноманітних тестів. 

Annotation. Studies have shown that, when working with a computer, lear-
ners are more proficient in learning material, and are more interested in learning,
which is very important for people with disabilities. Information and communica-
tion technologies should be put at the heart of the whole educational process. As
a result, various tests have become widespread in the educational process.

Сучасне суспільство вимагає новітніх підходів до процесу на -
вчання, застосування методів, вдосконалених форм і матеріалів
навчальної інформації. Студент повинен бачити зв’язки і приймати
стратегічні рішення в ситуації невизначеності. ІКТ здійснюють
активний вплив на процес навчання і виховання студентів. За сто -
сування комп’ютерних технологій і телекомунікаційних систем,
спеціального устаткування, програмних та апаратних засобів, сис-
тем обробки інформації змінює процес навчання.

Що собою являють навчальні інформаційно-комунікаційні тех -
нології (ІКТ) — це технології організації навчального процесу з ви ко -
ристанням новітніх електронних засобів навчання, зокрема комп’ю -
терів, що спрямовані на заохочення та мотивацію учнів до навчання,
отримання необхідних знань і подальшої освіти та самоосвіти. 

При застосуванні технічних засобів навчання і інформаційно-
комунікаційних технологій слід зважати на особливості людини, її
органів чуття до сприйняття інформації. Таке навчання здебільшо-
го спрямоване на забезпечення візуалізаційних повідомлень.
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Використовуючи при навчанні хмарні технології, користувач
не лише економить на офісному пакеті программ, а повністю пере-
будовує свою роботу з документами. Всі важливі документи, які
бажано мати «під рукою», можна тепер зберігати в мережі, редагу-
вати з будь-якого комп’ютера або гаджета легко і швидко відправ-
ляти електронною поштою. Також є можливість спільної з’єднувати
роботу з декількома документами водночас. Ці переваги дозволять
по-новому організувати роботу. 

Дослідження показали, що при роботі з комп’ютером здобувачі
знань глибше засвоюють навчальний матеріал, також у них підвищу-
ється інтерес до навчання, що дуже важливо для людей з інклюзією.

З появою ІКТ сталася зміна у стосунках «викладач-студент»
у бік гуманізації та створення взаємин між викладачем і студентом
на основі співробітництва з більш активною роллю студента в про-
цесі навчання.

Засоби інформаційних і комунікаційних технологій реально по -
містити в основу всього навчального процесу. У результаті набуло
розповсюдження застосування у навчальному процесі різноманітних
тестів. Метод тестів визнаний у багатьох країнах світу, включаючи
Україну. Актуальність використання тестових завдань збільшується
і у зв’язку з введенням зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). 

Використовуючи «Веб-заняття» дистанційні заняття, конферен-
ції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи, практикуми та інші
форми навчальниі занятть, які проводяться за допомогою засобів
телекомунікацій і інших можливостей Інтернету. Труднощі викорис-
тання ІКТ в освіті виникають у зв’язку з відсутністю методичної бази 

Застосовують такі технології як наукометричні бази даних,
використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі,
сервіси для створення і збереження дидактичних матеріалів, елек-
тронне тестування, ігри у навчанні, дистанційна освіта.

Основне завдання педагога, який використовує ІКТ, — навчи-
ти дітей і студентів добувати інформацію і її аналізувати, розвивати
вміння робити це швидко й ефективно, що формує навички, які
знадобиться їм у житті, незалежно від обраної професії. Особливо
це має велике значення для людей з інвалідністью і для всіх тих, хто
здобуває освіту в інклюзивному середовищи.
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СЕКЦІЯ ІХ

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ 
БЕЗБАР’ЄРНОГО 
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

МИСТЕЦТВО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Авер’янова Ніна Миколаївна,
кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну Інженерно-

технологічного інституту Університету «Україна»
aver_n@ukr.net

Анотація. У сучасному світі мистецтво активно використовується
з метою релаксації та реабілітації. Проаналізовано значення мистецтва
як специфічного інструмента впливу, який допомагає у вирішенні склад-
них конфліктів у суспільстві. Запропоновано використання арт-терапії
як ефективного методу вирішення різноманітних конфліктних ситуацій,
зокрема, в сучасних умовах збройного конфлікту в Україні.

Annotation. In the modern world, art is actively used for the purpose of rela-
xation and rehabilitation. The importance of art as a specific tool of influence,
which helps in solving complex conflicts in society, is analyzed. The use of art the-
rapy as an effective method of solving various conflict situations is suggested. In
particular, in the current conditions of armed conflict in Ukraine.

Упродовж тисячоліть багато філософів, митців, медиків і пе -
дагогів демонстрували ефективні цілющі можливості мистецтва
[1, с. 205–206]. Проте «терапія мистецтвом» — арт-терапія залиша-
ється порівняно новою галуззю науки і практики. Зацікавлення нею
ви никло з новою силою в останні десятиліття, коли люди знову пе -
реосмислили та зрозуміли можливості мистецтва, яке на практиці
допомагає позбутися стресів, конфліктів, фізичного болю, долає
склад ні внутрішні переживання та відчай. Арт-терапія — міждис-
циплінарне явище, вона виникла на межі мистецтва й науки та



увібрала в себе досягнення медицини, педагогіки, культурології,
со ціології та інших дисциплін. Її методи універсальні та можуть
бути адаптовані до різних завдань, починаючи від вирішення про-
блем соціальної та психологічної дезадаптації і закінчуючи розвит-
ком людського потенціалу, підвищенням планки психічного
і духовного здоров’я [3, с. 10]. Її можна застосовувати як в роботі
з дорослими, так і з дітьми, в групі чи індивідуально.

Існують різні види арт-терапії (практики візуальних мистецтв —
малюнок, живопис, ліплення та ін.; кольоротерапія, музикотера-
пія, ігрова терапія, танцювальна терапія, драмотерапія, казкотера-
пія, пісочна терапія, фототерапія та ін.), відповідно використову-
ються й різні мистецькі матеріали, які безпосередньо впливають на
художню роботу виконавця. Оскільки арт-терапія зарекомендувала
себе як ефективний метод виходу людини із хворобливого стану, то
нині в Україні потрібно застосовувати арт-терапію у психологічній
реабілітації воїнів АТО/ООС, вимушених переселенців із Криму та
ОРДЛО. На сьогодні існують достовірні дані, що участь у бойових
діях впливає на психологічний стан людини. Перебування у зоні
бойових дій здатне кардинально змінювати особистість і найчасті-
ше — негативно, а це призводить до різноманітних конфліктних
ситуацій у суспільстві. Деструктивний вплив війни проявляється не
лише у фізичних втратах, а й в соціальній дезорієнтації, втраті соці-
альних контактів, цілісності «Я» та ідентичності як військовослуж-
бовців, вимушених переселенців із зони бойових дій, так і мирних
жителів. Без належної психологічної реабілітації таким людям
важко повернутися до мирного життя та до своєї соціальної ролі
в суспільстві. Тому тут на допомогу може прийти арт-терапія, яка
в комплексі реабілітаційних заходів здатна позбавити людину нега-
тивних почуттів, підбадьорити її та допомогти вибудувати нові мо -
делі життя. 

У кінці 2015 р. Верховна Рада України ухвалила закон про обо -
в’яз кову та безкоштовну психологічну, медико-психологічну реабі-
літацію військовослужбовців, учасників бойових дій та прирівня-
них до них осіб, які брали участь в антитерористичній операції чи
виконували службово-бойові завдання в бойових умовах. Реабілі та -
ція має проходити у відповідних центрах з відшкодуванням вартості
проїзду [2]. Враховуючи можливості мистецтва та художньої діяль-
ності як інструментів психологічної допомоги постраждалим, які
пережили травматичні події, в Україні запроваджують різноманітні
соціальні та культурно-мистецькі проекти. 
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На сьогодні в Україні існує мережа госпіталів ветеранів війни,
в яких демобілізовані учасники АТО/ООС мають змогу пройти комп -
лексну реабілітацію — психологічну, медичну, фізичну. Це обласні
госпіталі ветеранів війни та заклади, підпорядковані МОЗ Украї -
ни — Український державний медико-соціальний центр ветеранів
війни, Державний заклад Госпіталь ветеранів війни «Лісова Поляна»
(Київська область), Республіканський центр лікування і реабіліта-
ції наслідків нейротравм (Рівненська область). У багатьох з них
застосовують арт-терапію як метод психологічної реабілітації.

Проводячи арт-терапевтичні заняття, фахівцям і волонтерам обо -
в’язково необхідно враховувати такі принципи: психологічну без-
пеку учасників процесу; відмову від оцінювання результатів творчої
діяльності щодо їхньої художньо-естетичної цінності; дотримува-
тись конфіденційності та партнерства у відносинах між клієнтом
і фахівцем; надавати свободу вибору художніх матеріалів і способів
роботи з ними; забезпечувати свободу тем і сюжетів творчості. Арт-
терапевтичні заняття будуть значно ефективнішими, якщо прохо-
дитимуть в поєднанні з іншими реабілітаційними заходами.

Отже, арт-терапія має здатність активізувати внутрішні сили
людини, яка пережила травматичні події, для створення нових кон-
структивних моделей поведінки. Важливо, щоб в Україні створюва-
лись постійно діючі реабілітаційні центри, які б приймали на тривалу
реабілітацію людей з посттравматичними стресовими розладами,
зокрема учасників бойових дій, тимчасово переміщених осіб і чле-
нів їхніх сімей. Це значно знизить рівень напруги та агресії в сус-
пільстві та забезпечить людям з посттравматичними стресовими
розладами вибудову оптимальних форм взаємодії з суспільством.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ІНВАЛІДІВ ЗА

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДИЗАЙН»

Бібер Світлана Гавриілівна,
старший викладач кафедри дизайну 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
sonyasveta2016@gmail.com

Анотація. Головна умова інтеграції студентів — інвалідів у суспіль-
ство, що навчаються у вищих навчальних закладах, це отримання якісної
освіти. Велике значення має вивчення комп’ютерних технологій для отри-
мання спеціальності «Дизайн». Створення умов для адаптації студен-
тів — інвалідів до освітнього середовища. Вежливо вивчення різних видів
комп’ютерної графіки. Проектно-орієнтовний підхід в навчанні студен-
тів-інвалідів за спеціальністю «Дизайн».

Annotation. The main condition for integrating students — disabled, students in
higher education, in society — is to receive a quality education. It is important to stu -
dy computer technology to obtain a specialty of «design». Crea ting the conditions for
students with disabilities to adapt to the educational environment. The process of stu-
dying different types of computer graphics is important. The approach to teaching stu-
dents with disabilities in the specialty of «design» is focused on the creation of projects. 

В Україні останніми роками ведеться велика і коштовна робота
по отриманню студентами-інвалідами якісної освіти, зокрема
у вищих навчальних закладах, що стає однією з умов їх інтеграції
у суспільство. Інтеграція в освітнє середовище, а втім і в суспільство,
допомагає молоді з інвалідністю отримати професію, самореалізува-
тися, досягти успіху в житті і кар’єрі, відчути себе особистістю,
невід’ємною частиною суспільства [2]. Люди з інвалідністю повинні
одержувати необхідну підтримку при набутті освіти, працевлашту-
вання тощо. Законодавством передбачено та у «Стандартних прави-
лах забезпечення рівних можливостей для інвалідів» [1] визначено
принцип рівності прав людей з інвалідністю, що кожний індивідуум
має рівні можливості для участі у житті суспільства.

Для забезпечення рівного доступу таких людей до освіти необхід-
но впроваджувати в навчально-виховний процес ВНЗ прогресивні
методи та технології, адаптивні технічні засоби. Головна концепція
навчання інвалідів — освітнє середовище повинно бути гуманізоване. 

Адаптація до освітнього середовища інвалідів-студентів буде про-
ходити краще при створенні таких умов [3]:
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– створення безбар’єрного архітектурного середовища;
– створення спеціалізованої матеріально-технічної бази;
– підготовка спеціалізованого навчально-методичного забез -

пе  чення;
– впровадження спеціальних інформаційних і навчальних тех -

нологій;
– надання додаткових технічних засобів (наприклад, комп’ю -

терні програми для сліпих та слабозорих, система підсилення звуку
для слабочуючих, спеціальні меблі для людей з вадами опорно-ру -
хового апарату тощо).

Комп’ютерна графіка нині стала невід’ємною частиною майже
будь-якої галузі людської діяльності. Робота з комп’ютерною графі-
кою — один з найпопулярніших напрямків використання персональ-
ного комп’ютера. Виконувати цю роботу, отримавши професію дизай-
нера, легко зможуть люди з вадами здоров’я, працюючи навіть вдома,
маючи контакти з роботодавцем за допомогою інтернет зв’язку.

Застосування графічних комп’ютерних програм в навчанні сту-
дентів-інвалідів за спеціальністю «Дизайн»— це більш зручний спосіб
створення дизайну, який здатний надати набагато більше можливос-
тей при виконанні навчальних завдань. Підкреслимо, що комп’ю -
тер — це «інструмент» для цієї роботи. Чим краще дизайнер володіє
«інструментом», тим вище рівень його роботи, тим менше часу він
витрачає на пошук рішень та реалізацію замисленого. Саме тому на -
вчання за спеціальністю «Дизайн» починається з оволодіння інстру-
ментом, тобто з вивчення комп’ютерної графіки. Особливо це важли-
во для студентів-інвалідів для отримання навиків фахівця-дизайнера,
коли необхідно працювати з комп’ютерною графікою, 3D-моделю-
ванням, WEB-сторінками і загалом виконувати роботи з відео.

Сьогодні студент-дизайнер повинен оволодіти знаннями в ос -
новних областях застосування комп’ютерної графіки, а саме:

Ілюстративна графіка — це довільне малювання і креслення на
екрані комп’ютера. Найпростіші програмні засоби ілюстративної
графіки називаються графічними редакторами.

Художня і рекламна графіка — коли за допомогою комп’ютера
створюються рекламні ролики, рекламна продукція, WEB — сторін-
ки, комп’ютерні ігри, відео презентації. Відмінною особливістю цих
графічних пакетів є можливість створення реалістичних зображень.

Комп’ютерна анімація — це отримання рухомих зображень на
екрані дисплея. Отримані малюнки, що виводяться послідовно на
екран з певною частотою, створюють ілюзію руху.
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Мультимедіа — це об’єднання високоякісного зображення на
екрані комп’ютера зі звуковим супроводом. Найбільшого поширен-
ня системи мультимедіа отримали в галузі навчання, реклами, розваг.

Вивчаючи можливості комп’ютерної графіки, студенти спочатку
отримують знання, які застосовують в виконання домашніх завдань
і виробляють вміння. Багаторазово застосовуючи нові вміння, вирі-
шуючи навчальні завдання, тренують навики. Коли навик студента-
дизайнера спрямовується на реалізацію проектів, народжується ком-
петенція. Сьогодні це дуже важливо, коли роботодавцю особливо
необхідна компетенція працівника у вирішенні робочих завдань і біз-
нес — процесів. Тому проектно-орієнтовний підхід у навчанні студен-
тів — інвалідів спеціальності «Дизайн» може вирішувати реальні зада-
чі підготовки таких фахівців і допоможуть їм стати частиною
спільноти дизайнерів, отримати хорошу роботу, працювати на рівних.
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Анотація. Результати дослідження висвітлюють концептуальні за -
са ди художньої трансформації дорожніх знаків К. Абрахамом у контексті
стріт-арту. Вказано на законодавче поле функціонування дорожніх знаків,
а також мотиви митців стріт-арту у творчості. Висловлені пропозиції
стосовно гармонізації відносин між творцями стріт-арту та громад-
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ськими інституціями міста в контексті інклюзії як пошуку можливос-
тей включення митця стріт-арту в інформаційне середовище.

Annotation. The results of the study shed light on the conceptual foundati-
ons of the artistic transformation of road signs by K. Abraham in the context of
street art. The legal field of the operation of road signs and as well as street art
artists’ motives. Suggestions were made regarding the harmonization of the rela-
tionships between the creators of street art and public institutions of the city in the
context of inclusion as a search for opportunities to include the artist of street art
in the information environment.

Виразність візуальних образів, їх читабельність і швидке згаду-
вання змісту — провідні засади графічного дизайну дорожніх знаків.
Однак їх уніфікованість у просторі міста не дає спокою художникам,
які нерідко хочуть докластися до них, збагативши образність.

У такій конфліктній ситуації опинився Клет Абрахам, який сво -
їм графічним дизайном активізує, а то й провокує не тільки перехо-
жих, а й правоохоронців.

Мета дослідження полягає в розкритті засад художньої транс-
формації дорожніх знаків К. Абрахамом у контексті стріт-арту як
соціальної комунікації.

Поняття «стріт-арт» з’явилося у вітчизняному термінологічно-
понятійному полі нещодавно. У перекладі з англійської воно озна-
чає вуличне образотворче мистецтво. Існує широкий діапазон видів
стріт-арту: графіті (зокрема, спрей-арт, скретчінг), постери (неко-
мерційні), мурали, трафарети тощо.

Створюючи свої твори, автори не тільки урізноманітнюють ві -
зуальний образ міста, а й змінюють його. Ці візуалізації мають пе -
реважно автономний характер. 

Причини появи їх різний. Бажання художньої самореалізації та
широкої глядацької аудиторії — це лише один з мотивів творчості.
А. Філіпс, Ф. Зак, М. Лоренц, Є. Лихачова відмічають, що в такий
спосіб автори вуличних зображень, наприклад, виходять зі сфери
анонімності в публічний простір із амбіцією стати знаменитими;
виявляють свій особистісний протест проти усталеного образу міста,
громадських норм, політичних тенденцій як осоружних; рефлек-
сують свої уподобання, зокрема у субкультурних символах; практи-
куються в графіці, зокрема каліграфії; змагаються публічно між со -
бою та владою за першість; означують у такій формі свою територію,
лишаючи очевидне повідомлення; виконують замовлення маркето-
логів, рекламуючи щось; проводять дозвілля тощо. 
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Дорожні знаки — це технічні засоби дорожнього руху, стандар-
тизовані графічні зображення, що встановлюються край дороги для
повідомлення визначеної інформації учасникам дорожнього руху.
Попри те, що такі знаки створюються дизайнерами, їх не відносять
до творів мистецтва.

В Україні, так само, як у країнах, які ратифікували Віденську
конвенцію про дорожній рух 1968 р., регламентовані параметри до -
рожніх знаків і виписані умови та процедури їх можливих змін краї-
нами-підписантами.

Так, у країнах, де впроваджується згадана конвенція, регламен-
тована графіка та технічна характеристика дорожніх знаків.
Підкресленою умовою в характеристиці знака є його читабельність
і зрозумілість фігурантам дорожнього руху. Дозволяється доповню-
вати написами внутрішній простір знаку, але без шкоди для його
розуміння, і тільки компетентним органам. Щоправда, у цьому юри -
дичному документі йдеться про можливість використання експери-
ментальних дорожніх знаків, але за умов, що про це буде повідомле-
но у штаб-кватиру ООН, поінформовані водії у відповідній країні,
а також розташовуватимуться нові/оновлені дорожні знаки на екс-
периментальних дорожніх ділянках. 

Інша річ, коли самі дорожні знаки стають графічною та компо-
зиційною основою для художнього твору. При цьому частково змі-
нюється графіка та закладаються нові асоціації.

Одним із піонерів цього підходу в дизайні став Клет Абрахам,
який спеціалізується на таких образотворчих інтерпретаціях у різ-
них містах світу.

Така художня діяльність за словами художника, спонукає учас-
ників дорожнього руху ще більше звертати увагу на дорожні знаки.
У частини глядачів навіть з’являється завзяття спостерігати, відшу-
кувати, розглядати нові знаки, позначені авторською інтерпретацією.
Метою такої творчості митець вбачає естетизацію безликих дорожніх
знаків як беззаперечних символів влади. Кожний художньо онов -
лений дорожній знак — це окрема історія, пов’язана з місцем його
розташування, це мовчазний діалог між різними міськими факто-
рами: назви вулиці, конкретного магазину, будинку та ін., які поро -
джують зміст у глядачів. У свої твори Абрахам закладає то свій протест,
то сатиру, то втілює поетичний образ, і завжди це є мистецьким
вираженням.

Беззаперечну цікавість художньо оновлені дорожні знаки ма -
ють у туристів.
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Але факти трансформації дорожніх знаків, зокрема Клетом Аб -
ра хамом, викликають дискусію на е-сторінках. Серед основних
позицій дописувачів — необхідність підтримання та розширення
географії такого творчого підходу; дорожній знак переосмислений
художньо є джерелом натхнення для інших митців стріт-арту; кри-
тики ж художної інтерпретації дорожніх знаків відзначають небез-
пеку для учасників руху тощо.

Індиферентно ставитися до інформаційного шуму, в тому числі
у візуальній формі, було б необачно. Чи не кращими прикладами
розв’язання ситуації є регламентація місць для творців вуличних
мистецтв, лімітованість художніх творів і відбір художніх проектів
відповідними компетентними органами для втілення в особливих
місцях; можливість отримати офіційний дозвіл на візуалізацію
в міській раді. Розташування художньо трансформованих дорожніх
знаків у місцях безпечних для учасників дорожнього руху. 

БЕЗБАР’ЄРНИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТТЮ

Головень Тетяна Миколаївна,
студентка ІІ курсу спеціальності «Туризм» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. В статті розкрито тему без бар’єрного туризму. Про ана -
лізовано дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. Вивчено проблеми
та шляхи їх вирішення для осіб з інвалідністю.

Annotation. The article discusses the topic of barrier-free tourism. Studies of
domestic and foreign scientists are analyzed. The problems and ways of solving
them for persons with disabilities are studied.

На нашій планеті є безліч красивих місць. Кожна людина має
право відвідати ці місця та побачити їх на власні очі. Якщо для здо-
рової людини прогулянка в гори чи купання в морі на пляжі є зви-
чайною річчю, то для людини з обмеженими можливостями це
може бути нездоланним бар’єром.

Розглядом даного питання займаються як вітчизняні вчені, так
і вчені зі всього світу такі як: Слатвінська Л.А., Бойко М.В., Вой тов -
ська А.І., Хрущ Ю.М., Іванова В.М., Медведський Р.С., Лихоно -
сова Г.С., Туник О. М.

Особливо стрімко інклюзивний туризм почав розвиватись близь-
ко десяти років тому. Першими хто почав розвивати інфраструктуру
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в цьому напрямку була США та країни Європи. Саме там туристич-
на галузь найбільше розвинута та є на дуже високому рівні. Ве -
ликий відсоток людей з обмеженими можливостями дав туристич-
ним компаніям нову велику групу туристів. 

Нажаль далеко не у всіх країнах інклюзивний туризм розвиваєть-
ся та підтримується на високому рівні. Багато країн все ж таки мають
слабо розвинену інфраструктуру та не готові приймати таких туристів.
Хоча великий відсоток таких людей мають бажання подорожувати,
але нажаль не мають фізичної можливості на це. Серед основних про-
блем з яким стикається даний тип туристів можна виділити наступні: 

– проблема з безперешкодним пересуванням вулицями;
– відсутність відповідно обладнаних транспортних засобів;
– недоступність закладів громадського харчування та соціо куль -

турних об’єктів;
– брак адаптованих вбиралень у громадських місцях.
За даними ВООЗ понад 10% населення світу має інвалідність

і тому, дане питання гостро постає в наш час. В європейському союзі
фінансову, організаційну та науково-технічну підтримку інклюзив-
ного туризму здійснює Європейська комісія ENAT (European Net -
work for Accessible Tourism). 

Таким чином без бар’єрний туризм є новим видом туризму,
який набуває все більшої популярності у світі та слугує механізмом
соціалізації суспільства. Надання людям рівних прав та можливос-
тей ставить перед міжнародною громадськістю та окремими держа-
вами обов’язки, щодо відповідальності та прийняття певних дій для
покращення умов життя людей з обмеженими можливостями. Такі
дії мають реалізуватися урядами, соціальними інститутами та
локальною громадськістю.

Список використаних джерел
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ СМАРТ-КВАРТИРИ 
ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНОГО МЕШКАНЦЯ

Костирка Максим Сергійович,
студент кафедри дизайну 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
науковий керівник: Хавхун Галина Миколаївна, канд. архіт., доцент кафедри

дизайну Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. Розглядаються сучасні технологічні рішення, які можна
застосовувати у смарт-квартирі з метою створення комфортних умов для
проживання мало мобільного мешканця. Наведені приклади меблів-транс-
формерів, які є зручними і безпечними в користуванні. Зроблений висновок про
те, що компактне і продумане планування з використанням сучасних техно-
логій дозволяє адаптувати звичайну невелику квартиру під усі потреби мало
мобільного мешканця і створює комфортні умови для його проживання.

Annotation. Modern technological solutions that can be applied in a smart
apartment to create comfortable living conditions for a small mobile resident are
considered. Examples of furniture transformers that are convenient and safe to
use are given. It is concluded that compact and thoughtful planning with the use
of modern technologies allows to adapt an ordinary small apartment for all needs
of a small mobile inhabitant and creates comfortable living conditions.

З 1 грудня 2019 року в Україні набере чинності новий ДБН В.2.2-
15:2019 Житлові будинки. Основні положення. Серед змін, який
затверджує цей документ, зменшені мінімально допустимі площі при-
міщень і квартир, зокрема, площа загальної кімнати в однокімнатній
квартирі повинна бути не меншою 14 м2, в інших квартирах — не
менше 16 м2. Мінімальна площа спальні на одну особу — 8 м2, на дві
особи — 10 м2. Мінімальна площа кухні — 7 м2, в однокімнатній квар-
тирі допускається зменшувати площу кухні до 5 м2. ДБН В.2.2-15:2019
дозволяє влаштування кухні-ніші, а також об’єднання кухні із загаль-
ною кімнатою (вітальнею) за умови їх обладнання електроплитою та
примусовою витяжною вентиляцією [1]. Такі зміни обумовлені еко-
номічною ситуацією в країні, побажаннями людей та інвестиційних
фондів і створюють умови для проектування, зведення і вводу в екс-
плуатацію житлових будинків з малометражними квартирами. 

У разі заселення в таку квартиру мало мобільного мешканця,
вона може бути переобладнена під систему SMART-квартира, в яку
можуть входити наступні сучасні технологічні рішення.
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Голосова система, що дозволяє керувати пристроями у домі за
допомогою голосових команд.

Розумний замок — за необхідності дозволяє дистанційно нада-
ти домогосподарці, медсестрам або терапевтам доступ до житла.

Розумний дзвінок — має камеру з датчиком руху та показує, хто
знаходиться за дверима — є зручним рішенням для людей, що об -
межені домашнім лікарняним ліжком, або інвалідним візком.

Розумний термостат — підтримує у будинку потрібну темпера-
туру, що є особливо важливим фактором для людей з церебральним
паралічем.

Використання системи інтерактивного освітлення — за допо-
могою датчиків руху може автоматично змінюватись яскравість світ -
ла, що дозволить людині, яка прикута до візка зайвий раз не вми-
кати світло вручну. [2]

Проект інтер’єру смарт-квартири для мало мобільного меш-
канця повинен бути функціональним, безпечним і надійним у ви -
користанні. Одним із засобів вирішення цих вимог є застосування
меблів-трансформерів.

Зокрема, стільниця кухні може змінювати свою висоту і мати вбу-
довану раковину. Шафи можуть бути з автоматичною системою регу-
лювання і рухатись вгору-вниз та назад-вперед. Ліжко-трасформер —
механізоване ліжко, що одночасно є диваном і розкладною шафою-
нішею. Перетворення дивана в ліжко і навпаки має забезпечуватися
натисненням однієї кнопки без фізичної участі господаря. Ліжко-стіл-
трансформер — дозволяє перетворити робоче місце у ліжко і при цьо -
му максимально мінімізувати втрату житлового простору. Гарде роб ні
шафи повинні бути оснащеними відкидними вішалками з ручкою.

В суміщеному санвузлі підлога не повинна мати помітної різниці
рівнів сміж душем і рештою площі ванної кімнати. Душева ка бі на
може бути оснащена пересувним водостійким стільцем. Раковина
і туалет можуть регулюватися по висоті [3].

Наведені приклади свідчать про те, що компактне і продумане
планування з використанням сучасних технологій дозволяє адапту-
вати звичайну невелику квартиру під усі потреби мало мобільного
мешканця і створює комфортні умови для його проживання.

Список використаних джерел

1. ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення.
2. Patel V. 7 Most Useful Smart Home Devices for People With Disabilities
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН В АРХІТЕКТУРНОМУ
ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ

Молчанова Каріна Володимирівна,
студентка кафедри дизайну 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
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Анотація. Розглядається застосування універсального дизайну в ар хі -
тектурному просторі навчального закладу. Наведені приклади іноземного
досвіду впровадження інклюзивного дизайну в навчальних закладах. Наведені
конкретні засоби втілення принципів універсального дизайну в просторі уні-
верситету «Україна». Зроблений висновок, що універсальний дизайн створює
умови для навчання людей з інвалідністю і підготовки фахівців, які потім
зможуть працювати і робити свій посильний внесок в економіку країни, що
сприятиме їх інтеграції в соціально-економічний простір держави.

Annotation. The application of universal design in the architectural space of
the educational institution is considered. Examples of foreign experience in the
implementation of inclusive design in educational institutions are given. The speci-
fic means of implementation of the principles of universal design in the space of the
University «Ukraine» are given. It is concluded that universal design creates con-
ditions for the education of people with disabilities and training specialists, who will
then be able to work and make their contribution to the economy of the country,
which will facilitate their integration into the socio-economic space of the state.

Універсальний дизайн або інклюзивний дизайн — концепція
«дизайну для всіх», що передбачає проектування простору та об’єк-
тів інтер’єру, доступних для користування широкого кола людей.
У основі концепції лежить твердження про різноманітність, як
норму. В основі універсального дизайну лежать принципи: рівності
та доступності, гнучкості, простоти використання, доступно викла-
деної інформації, терпимості до помилок, малих фізичних зусиль,
наявності необхідного розміру, місця, простору.
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Прикладами іноземного досвіду впровадження інклюзивного
дизайну в архітектурний простір навчального закладу є проект ре -
конструкції Коледжу Редкліфф Кембрідж, Массачусетс, США; Центр
драматичного мистецтва Уесліанського університету, Школа «Ha -
zelwood», Глазго, Шотландія та інші.

Зокрема, у проекті реконструкції Коледжу Редкліфф в Кембрі -
джі для зручності орієнтації внутрішній простір ділиться на окремі
секції, передбачається тераса і рампа, ліфт, кондиціювання повітря.

В Центрі драматичного мистецтва Уесліанського університету
застосовується гнучка система освітлення, що може змінюватись
в залежності від потреб; хороша акустика та ізоляція від побутових
шумів; на веб-сайті університету є карта кампусу, яка надає можли-
вість ознайомитись з місцевістю, що особливо зручно для тих, хто
має обмеження руху.

Зразком вітчизняного досвіду універсального дизайну є комп -
лекс будівель Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна» в Києві, який був розроблений з врахуванням всіх
вимог інклюзивного навчання студентів з інвалідністю. Університет
розташований неподалік від зупинок громадського транспорту та
метро станції Житомирської. Шлях від зупинки до університету
оснащений спеціальною випуклою плиткою для людей з проблема-
ми зору, на вході до комплексу вбудовадований звуковий маячок для
кращого орієнтування у просторі й означення входу. Розпланування
території комплексу розроблене згідно вимог щодо пересування
людей з тимчасовим або постійним обмеженням у русі. Всі входи до
будівлі університету оснащені пандусами або розташовані на одно-
му рівні із зовнішнім входом. На території комплексу є майданчик
обладнаний відритою сценою для проведення відкритих конферен-
ції, посвячень в студенти, загальних університетських зібрань. 

Дизайн інтер’єру університету забезпечує необхідні розміри,
місце та простір для пересування і користування обладнанням пра-
цівниками та студентами незалежно від віку, ваги, фізичних обме-
жень тощо. Зокрема, ширина дверних прорізів та коридорів дозво-
ляє вільно потрапити до приміщення людині на візку, дверні ручки
важільного типу практичні для людей різного віку та фізичних
можливостей. Аудиторії оснащені меблями спеціального розміру
для студентів на візках. Вимикачі світла теж розташовані на доступ-
ному рівні. Будівля оснащена ліфтами, які дозволять вільно пересу-
ватися багатоповерховим простором університету усім відвідува-
чам. В ліфтах панель клавіш розміщена на доступному рівні для
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користувачів на візках, а назви дубльовані шрифтом Брайля, всі дії
озвучуються голосовим сповіщенням. На всіх поверхах є туалетні ка -
біни, де є достатньо простору для маневру візка та необхідне осна-
щення. Інформаційні позначки виділені: збільшеним шрифтом,
котрасним колірним рішенням, використанням об’ємного шрифту,
дублюванням назв шрифтом Брайля. 

Універсальний дизайн ВНЗ створює умови для навчання людей
з інвалідністю і підготовки фахівців, які потім зможуть працювати
і робити свій посильний внесок в економіку країни, що сприятиме
їх інтеграції в соціально-економічний простір держави. Також, на
думку автора, реалізація на практиці універсального дизайну, не
лише покращить результативність публічного управління, оскільки
в основі цього дизайну лежить повага до прав людини, а й докорін-
но змінить суспільне бачення щодо людей з іншими потребами.
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Анотація. Розглядається застосування муралів у міському середови-
щі. Наведене визначення «візуальних комунікацій» як системи візуальног-
рафічних знаків і рішень, яка забезпечує орієнтацію людини в конкретних
предметно-просторових ситуаціях. Зроблений висновок, що мурали пози-
тивно впливають на міське середовище та психологічний стан людей, які
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в ньому перебувають та служать орієнтиром у просторі для людей зі
слабким зором та порушеною функцією орієнтації в просторі.

Annotation. The use of morals in an urban environment is considered. The
definition of «visual communications» as a system of visual signs and solutions,
which provides the orientation of a person in specific subject-spatial situations is
given.It is concluded that the ants have a positive effect on the urban environment
and the psychological state of people who are in it and serve as a reference in
space for people with low vision and impaired orientation function in space.

Середовище сучасного міста є синтезом містобудування, архі-
тектури та дизайну. Одним із активних елементів, які формують
сьогодні образ міського простору, є мурали. 

Мурал — стінопис, велика картина на стіні (визначення із Camb -
ridge Academic Content Dictionary). Мурали та інші об’єкти міського
дизайну стали важливим компонентом просторового середовища,
впливають на його образно-художню виразність і комфортність. Вони
оновлюють та поліпшують вид старих невиразних будівель та забудо-
ви взагалі, створюють містобудівні акценти, стають частиною візуаль-
них комунікацій, формують образ не тільки окремого і конкретного
архітектурного ансамблю, але в підсумку і міста загалом.

Архітектори дають визначення «візуальних комунікацій» як сис-
теми візуальнографічних знаків і рішень, яка покликана вирішувати
забезпечення орієнтації, регулювання поведінки людини в конкрет-
них предметно-просторових ситуаціях, гарантуючи у середовищі
не об хідний світловий комфорт і емоційний настрій. До візуальних
комунікацій належить реклама, інформаційні табло, піктографія,
суперграфіка, шрифтові комбінації, системи колірного зонування
і т.д., підкреслюючи цим, що проектування систем візуальних кому -
нікацій перебуває на стику промислового, графічного і середовищ-
ного дизайну. Візуальні комунікації при організації предметно-про-
сторового середовища міста вирішують такі проблеми в міському
середовищі, як поліпшення орієнтації людини в просторовій
структурі складних містобудівних утворень, а отже, і забезпечення
людині психологічного комфорту під час перебування в міському
середовищі [1].

Коли людина прогулюється містом, набагато більша вірогідність,
що вона запам’ятає, або просто зверне увагу на будівлю, якщо та буде
виділена яскравим кольором, або на фасаді буде якесь зображення,
зокрема мурал. Мурали впливають на емоції і загальний психологіч-
ний настрій, роблять міський простір більш цікавим.
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Отже, можна сказати, що при грамотному застосуванні мурали
здатні не тільки прикрасити будинок, а ще і зробити його візуально
унікальним, таким, який легко запам’ятовується; позитивно вплива-
ють на міське середовище та психологічний стан людей, які в ньому
перебувають та служать певним орієнтиром у просторі для людей зі
слабким зором і порушеною функцією орієнтації в просторі.
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Анотація. Універсальний дизайн — це стратегія, спрямована на те,
щоб проектування і компоненти будь-якого середовища, виробів, комуні-
кації, інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні чи зро-
зумілі всім та відповідали вимогам спільного користування. Завдяки уні-
версальному дизайну особи з обмеженими можливостями матимуть
безперешкодний доступ до навколишнього простору нарівні з усіма.

Annotation. An universal design is strategy, directed on that planning and
components of any environment, wares, communication, information technologi-
es or services, were identically accessible or clear all and answered the require-
ments of the general use. Due to the universal design of person with the limited
possibilities will have an unimpeded access to surrounding space equally with all.

В Україні нараховується майже три мільйони осіб з особливи-
ми потребами. Для багатьох із них навколишнє середовище зали-
шається недоступним. І це не просто архітектурна недоступність
для людини з обмеженими можливостями до певного об’єкта, а не -
доступність її до суспільного простору взагалі. Бо існують перепо-
ни, які вона фізично не в силі подолати.
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Простір має бути доступний для кожної людини. Дизайн примі-
щень, установ, будівель громадського призначення, вулиць і т.п. має
передбачати зручне й безпечне переміщення та практичне користу-
вання ними людей різного росту, способів пересування, здорових
і з фізичними проблемами, дітей та літніх громадян. Це — універ-
сальний дизайн або «дизайн для всіх». Не треба його спеціально
організовувати для когось, у тому числі для людини з особливими
потребами. Завдання кожного сучасного дизайнера, архітектора,
будівельника та інших зодчих, які розбудовують наші міста і села,
проектують ландшафти, облаштовують вулиці, місця відпочинку,
транспортні зупинки, створюють дизайн приміщень — максималь-
но домогтися універсальності дизайну, щоб в результаті ними могло
користуватися найбільш широке коло людей.

Термін «універсальний дизайн» визначений у Конвенції ООН
«Про права осіб з інвалідністю», яку Україна ратифікувала у 2009 році.
Універсальний дизайн — це стратегія, спрямована на те, щоб проекту-
вання і компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікації,
інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні чи зрозу-
мілі всім та відповідали вимогам спільного користування. Відтак, кон-
цепція універсальності — поняття значно ширше, ніж суто дизайн
середовища, бо воно стосується і освіти, і транспорту, промислової
продукції та багатьох інших чинників, які потрібні для життєдіяльнос-
ті кожної людини. Проте, на мою думку, все починається з дизайну
і тому перш за все саме він має бути досконалим до універсальності.

Суспільство легко сприймає нові стилі зручності, навіть, здава-
лось би, у простих буденних речах. Наприклад, зараз ми вже бачи-
мо, що вимикачі світла знаходяться на нижчому рівні, бо люди
можуть бути різного росту; немає порогів на вході у певну будівлю;
у сучасних ліфтах після натиску на кнопку, вам озвучують, який це
поверх; пандуси уже конструюють розворотні, а не рейкові. Це і
є універсальний дизайн на благо людям.

Важливо, щоб не поодинично, а скрізь, де зводяться новобудо-
ви, дотримувались принципу універсального дизайну. Утім, у нас
універсальний дизайн не закладений як основа проектування будів-
ництва і ландшафтних розробок. Можливо, тільки в деяких нових
будинках компанії-забудовники дотримуються цих принципів.
В Україні більше прийнято робити щось спеціальне для інвалідів.
Але воно не може бути спеціальним. Воно має бути універсальним. 

Окрім того, що за принципом універсального дизайну оточую-
че середовище має бути максимально доступним й зручним для всіх
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без винятку, воно ще повинно бути естетично-красивим і художньо-
гармонійним, адже покликане надихати, піднімати настрій, сприя-
ти творчому розвитку, продуктивній праці, успішному навчанню
усіх, хто в ньому знаходиться. Краса для всіх! Творити саме таку
красу, щоб кожна людина незалежно від своїх особливостей почува-
ла себе комфортно, легко, приємно, — мрія кожного дизайнера.

Тільки тоді дизайнер може вважати себе спеціалістом, коли прин -
цип універсального дизайну стане головним напрямом у його роботі.
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Анотація. Розглядається досвід Японії щодо влаштування безбар’єр-
ного міського простору. Наведені державні програми щодо створення сере-
довища, де люди з інвалідністю будуть незалежно брати участь в житті
суспільства, використовуючи навколишнє середовище, громадський
транспорт, житлові та громадські будівлі без допомоги ззовні. Наведені
конкретні засоби втілення принципів універсального дизайну в просторі
міста. Зроблений висновок, що досвід Японії є корисним і для нашої країни,
де ще є багато невирішених проблем щодо безбар’єрності середовища.
Формування міського простору на основі принципів універсального дизайну
сприятиме залученню людей з інвалідністю до активного життя і підви-
щенню комфортності міського середовища для всіх мешканців.

Annotation. It examines Japan’s experience in arranging barrier-free urban
space. State programs are provided to create an environment where people with
disabilities can independently participate in society through the use of the environ-
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ment, public transport, residential and public buildings without outside help. The
specific means of implementation of the principles of universal design in the city
space are given. It is concluded that the experience of Japan is also useful for our
country, where there are still many unresolved problems regarding the barrier-
free environment. Creating an urban space based on the principles of universal
design will help to bring people with disabilities to active life and increase the
comfort of the urban environment for all residents.

Актуальність проблеми безбар’єрного простору в Україні обу-
мовлена наявністю значної кількості (4 категорії та 9 типів) маломо-
більних груп серед загальної кількості населення (близько 37%), а
також тенденцією збільшення співвідношення людей молодого
і старшого віку в бік старіння; обмеженістю фінансових ресурсів;
невідповідністю характеристик існуючого міського простору потре-
бам маломобільних груп населення щодо його доступності [1]. 

У світі вже є накопичений досвід щодо організації безбар’єрного
міського простору, який може бути корисним для нашої держави.
Серед таких — США, Німеччина, Швеція, Японія та ін. Основою сві-
тового розвитку законодавчої бази щодо формування доступного
простору стала конвенція ООН про права інвалідів. Зокрема, на
початку 90-х років минулого століття в Японії була прийнята «Полі -
тика щодо інвалідів», основною метою якої стало створення в містах
середовища, зручного для людей з фізичними обмеженнями. Ще
одна програма «За зручні для інвалідів міста» вже діє в тисячах адмі-
ністративних одиницях цієї країни. Мета даної програми — створити
середовище, де люди з інвалідністю будуть незалежно брати участь
в житті суспільства, використовуючи навколишнє середовище, гро-
мадський транспорт, громадські будівлі та засоби без допомоги ззов-
ні або особливих труднощів. Фінансування програми на третину бере
на себе держава. Передбачається надання податкових пільг при вико-
нанні конкретних замовлень щодо безбар’єрного середовища.

Серед основних заходів з перетворення громадського транспор-
ту, яким користується велика кількість людей, в доступне безбар’єр-
не середовище — усунення різниці в висоті між платформою і ваго-
ном, між підлогою автобуса і тротуаром. В останні роки повсюдно
намітилася загальна тенденція поступового переходу до «низькопід-
логових» автобусів. Ліфти і пандуси, як захід щодо усунення «різно-
рівневості», функціонують в аеропортах, морських портах, автобус-
них терміналах і на залізничних станціях. Обов’язковий атрибут усіх
будівель — зручні пандуси та ліфти. Всі підземні переходи обладна-

394

Секція IХ Наукові напрями дизайну



395

ні спеціальними з’їздами. Там, де проблема різного рівня не виріше-
на за допомогою ліфтів, підйомників та пандусів, організована
допомога спеціальних службовців.

У наші дні по всьому світі застосовуються тактильні навігаційні
блоки для людей з інвалідністю по зору, які використовуються для
певних зон тротуару. Завдяки особливим опуклостям на поверхні так-
тильне покриття дозволяє повідомляти незрячим та людям зі слабким
зором інформацію, яка зчитується ступнями ніг. Ці навігаційні так-
тильні блоки були винайдені в 1965 році японцем Міяке Сейіті. А сьо-
годні завдяки цій плитці та іншим різновидам тактильного покриття
пересування людей з вадами зору стало більш безпечним [2]. 

Використання тактильного покриття для розмітки платформ,
обладнання туалетів для людей в інвалідних візках, виділення спе-
ціального простору для інвалідних колясок в громадських місцях,
використання шрифту Брайля для інформаційних написів — засо-
би, які створюють комфортні умови для людей з різними фізични-
ми можливостями.

Досвід Японії є корисним і для нашої країни, де ще є багато неви-
рішених проблем щодо безбар’єрності середовища. Формування місь -
кого простору на основі принципів універсального дизайну сприяти-
ме залученню людей з інвалідністю до активного життя і підвищенню
комфортності міського середовища для всіх мешканців.
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ДОСВІД ВЛАШТУВАННЯ СЕНСОРНОГО САДУ
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Анотація. Розглядаються прийоми влаштування сенсорного са ду —
спеціально організованої природної території, де створені сприятливі умови
для спілкування з природним середовищем через органи зору, нюху, слуху,
дотику і смаку. Наведений опис сенсорного саду для відвідувачів, позбавле-
них можливості візуального контакту, який планується влаштувати на
території Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка у Києві.
Зроблений висновок про те, що основною метою організації таких об’єктів
є отримання позитивних емоцій через вплив звуків, ароматів, тактильних
відчуттів природного середовища на органи відчуттів людини.

Annotation. The methods of arrangement of the sensory garden — specially
organized natural territory, where favorable conditions for communication with
the natural environment through the organs of sight, smell, hearing, touch and
taste are considered. The description of the sensory garden for visitors deprived
of the possibility of visual contact which is planned to be arranged on the territo-
ry of the Mykola Hryshko National Botanical Garden in Kiev is given. It is con-
cluded that the main purpose of organizing such objects is to obtain positive emo-
tions through the influence of sounds, aromas, tactile sensations of the natural
environment on the human sensory organs.

Сенсорний сад — це спеціально організована природна терито-
рія, де створені сприятливі умови для спілкування з природним сере-
довищем через органи зору, нюху, слуху, дотику і смаку. Рослини
і еле менти дизайну тут підібрані таким чином, щоб всі ці відчуття
були максимально загострені. Для сенсорних садів характерно вико-
ристання предметів, матеріалів і рослин, які допомагають людині
максимально повно сприймати красу навколишньої природи [1].

У розвинених європейських країнах сенсорні сади давно вико-
ристовують в медичних та освітніх установах, коли необхідно скон-
центрувати вплив на будь-якому органі почуттів. Такі сади є в Чехії,
Румунії, інших країнах, а найсучасніший сенсорний сад — Abo re -
tum Bolestraszyce — знаходиться в Польщі, на його облаштування
Євросоюз виділив великі кошти.
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Подібний сенсорний сад для відвідувачів, позбавлених можли-
вості візуального контакту, планується влаштувати на території
Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка у Києві. Тут
вони зможуть почути шелест трав і листя, дзюрчання води, вдихну-
ти аромат пряних рослин, помацати листя і стебла. Для маломо-
більних відвідувачів будуть встановлені робочі столи на рівні інва-
лідного візка, щоб було зручно ознайомитися з вмістом неглибоких
(до 10 см) ємностей, наповнених водою, камінням, піском і інши-
ми матеріалами. А в фонтанчиках буде дзюрчати вода. На високих
(до 60 см) клумбах можна дотягнутися до кожної рослини. Люди зі
слабким зором або незрячі зможуть ознайомитися з різними при-
родними матеріалами на дотик [2].

Мощення в сенсорному саду влаштовують таким чином, щоб
напрямки і зони різних ділянок виділялися різною текстурою,
кольором або формою. У сенсорному саду людина може потримати
в руках шишки, камінчики, хвою, пісок, поплескатися у воді, пома-
цати шорсткий стовбур дерева, погладити пружний газон, вдихну-
ти аромати квітів і листя, присісти на лавку і отримати заряд пози-
тивних емоцій — що і є основною метою організації таких об’єктів.
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Annual International 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ
20 листопада 2019 року (середа), Університет «Україна», 

вул. Львівська, 23, корпус 3, ауд. 3Л-3 

21 листопада 2019 року (четвер), Університет «Україна», 
вул. Львівська, 23, за розкладом секцій

У рамках конференції: 
Нагородження переможців Конкурсу наукових робіт студентів з інвалід-
ністю Виставка-перегляд наукової та навчально-методичної літератури

«Теоретичні аспекти впровадження інклюзивної освіти»
фойє 3 корпусу, 20.11.2019, 9.30 –13.00

414

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників.

10:00 – 10:40 Відкриття конференції. Привітання учасників.

10:40 – 11:40 Пленарне засідання 

11:40 – 12:00 Брейк-кава

12:00 – 13:30 Пленарне засідання

13:30 – 14:00 Перерва. Обід

14:00 – 15:30 Пленарне засідання

14:00 – 17:30 Робота секцій

15.30 – 17.00 Екскурсія Університетом «Україна»

17:00 – 17:30 Підбиття підсумків. 

10:00 – 16:00 Робота секцій.

16:00 – 16:30 Підбиття підсумків. Закриття роботи конференції.
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CONFERENCE SCHEDULE
November 20, 2019 (Wednesday), University «Ukraine»

Lvivska street, 23, building 3, r. 3Л-3

The conference will include:
Conference Student Research Paper Competition 

Conference Book Show «Theoretical aspects of inclusive education»
Building 3, hall, 20.11.2019, 9.30 –13.00

09:30 – 10:00 Conference Registration

10:00 – 10:40 Conference Opening Plenary

10:40 – 11:40 Panel discussion 

11:40 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 13:00 Panel discussion 

13:00 – 14:00 Lunch Break

14:00 – 15:30 Panel discussion 

17:00 – 17:30 Summing-up of the conference



ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 
2. Представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні; 
3. Міністерство освіти і науки України; 
4. Міністерство соціальної політики України; 
5. Київська міська державна адміністрація; 
6. Фонд соціального захисту інвалідів;
7. Шяуляйський університет / Љiauli  Universitetas (Литва);
8. SGP The GEF Small Grants Programme;
9. Вища школа наук педагогічних у Варшаві / Wy sza Szko a Nauk

Pedagogicznych w Warszawie (Польща);
10. Національна вища школа у Варшаві / Szko a G уwna Krajowa 

z Siedzib  w Warszawie (Польща);
11. Вища школа американістики та міжнародних стосунків / Wy sza

Szko a Stosunkуw Mi dzynarodowych i Amerykanistyki  (Польща);
12. Ташкентський державний педагогічний університет ім. Нізамі

(Узбекистан);
13. Університет Шарда (Індія) /Sharda University (India);
14. Софійський технічний університет, Слівенський інженерно-педа-

гогічний факультет і коледж (Болгарія);
15. Інститут юнгеанської психодрами та соціодрами  імені доктора Алі

Бабаоглу / Dr. Ali Babao lu Jungiyen Psikodrama Sosyodrama
Enstitьsь  (Туреччина);

16. Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея
людей з інвалідністю України»; 

17. Всеукраїнська молодіжна громадська організація студентів 
з інвалідністю «Гаудеамус»; 

18. Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття»;
19. ГО «Соціальна перспектива»;
20. ГО “INCLUSIVE PRACTICES” (Грузія);
21. Правління Ташкентського центру допомоги дітям і підліткам 

з паралічами «УМР», (Узбекистан);
22. Асоціація приватних університетів / Association of Private

Universities (Грузія).
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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
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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

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3л2, корпус 3
Керівники: Пузіков Дмитро Олегович 
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

454



455

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

464



465

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

478



479

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  
Секретар: Плющенко Анна Андріівна, фахівець 



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

INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: 
PROBLEMS, PROSPECTS, BEST PRACTICES

Тези доповідей 
ХІХ міжнародної науково-практичної конференції

м. Київ, 20-21 листопада 2019 р.
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