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У збірнику вміщено тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конферен-
ції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», в яких ві-
дображено широке коло нагальних питань, пов’язаних з освітою, правовим статусом, адап-
тацією в суспільстві, професійною та фізичною реабілітацією людей з інвалідністю. 

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

Вельмишановні колеги! Дорогі друзі — учасники ХХІ Міжна род -
ної Конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, пер-
спективи та кращі практики». Я щиро вітаю нас з цією подією і доз-
волю собі нагадати всім нам, що перша міжнародна Конференція
«Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливи-
ми потребами» (Перша назва) — відбулась 17–18 травня 2000 року
в Університеті «Україна». Під такою назвою вона проходила 18 разів
і тільки з листопада 2019 року ми дещо осучаснили її назву і сьогод-
ні вона звучить вже так: «Інклюзивне освітнє середовище: пробле-
ми, перспективи та кращі практики»

Така завидна стабільність у тематиці на протязі багатьох років,
як і постійно наростаючий контингент учасників — представників
вітчизняної освітянської спільноти так і багатьох зарубіжних країн —
а це Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної
політики України, Київська міська державна адміністрація, Ки їв ська
міська рада, Кабінет Міністрів України, Комітет Верховної Ради Ук -
раїни з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Інс ти тут
соціальної та політичної психології НАПН України, Фонд соціально-
го захисту осіб з інвалідністю, Посольства Литовської Республіки
в Україні, республіки Пакистан, Германії, освітні заклади, наукові
та державні установи, громадські організації, центри реабілітації,
фонди, засоби масової інформації тощо, а також ціла плеяда розви-
нутих країн — США, Німеччина, Канада, Грузія, Великобританія,
Франція, Нідерланди, Чехія, Польща, Литва, Киргизстан, Пакі стан,
Нігерія та інші. Особливо хочу  відмітити, що  в останні п’ять років
до підготовці і проведення нашої конференції дуже активно долу-
чився Фонд імені Фрідріха Еберта в Україні, за що ми дуже вдячні
його директору Марселю Рьотігу. Дякуючи підтримці фонду, сьо-
годнішній захід забезпечено синхронним перекладом з англійської
мови та розширеними можливостями платформи Zoom.

Так ось, така стабільна тематика двох десятків Конференцій і все
зростаючий склад солідних учасників може свідчити тільки про одне,
що ця тематика є дуже актуальною і надзвичайно важливою для всьо-
го людства на шляху розбудови високої світової цивілізації. Сказане
підтверджується й сьогодні надзвичайно важкою санітарно-епіде-
міологічною ситуацією всього людства, обумовленої пандемією
COVID-19. Так що, шановні колеги, ми робили і будемо продовжу-
вати робити дуже важливі справи.  
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За 20 років взяло участь більше 6000 учасників. Цього року ми
має мо 500 зареєстрованих учасників Конференції, зібрано 400 тез
доповідей.

Знаковим є те, що робота нашої Конференції традиційно про-
водиться напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю. 

Можна впевнено стверджувати, що народження та діяльність
Університету «Україна» — важливе, оригінальне і цікаве явище в но -
вітній історії України. Неможливо назвати багато прикладів, щоб ін -
новаційна думка декількох людей сколихнула величезну громаду, яка
долучилася до реалізації цієї ідеї. Університет «Україна» твориться
десятками регіонів і сотнями людей з усієї України. Університет
«Україна» — майже ровесник втретє відродженої української держа-
ви. Сьогодення слід визнати, що Університет належить до потужних
освітянських структур вищої освіти. За час свого буття заклад про -
йшов складний шлях від інтеграції до інклюзії. Саме ми були новато-
рами в упровадженні інклюзії у вищій школі України й досі — єдиний
безбар’єрний інклюзивний заклад вищої освіти четвертого рівня
акредитації, в якому функціонують 100 спеціальностей різних рівнів
кваліфікації, ліцензійний обсяг яких складає 13 188 осіб. За інтен-
сивністю роботи щодо підготовки фахівців — студентів з інвалідністю,
Університету «Україна» не має аналогів в Україні. 

І справді, за 23 роки існування Університет «Україна» підготував
близько 170,0 тисяч фахівців, у тому числі понад 10 000 студентів
з особливими освітніми потребами — 6% від загальної кількості сту-
дентів. Структурні підрозділи університету в усіх регіонах України
надають вищу освіту 850 студентам з інвалідністю, з них 520 навчають-
ся в регіональних інститутах ТВСП та 330 у базовій структурі.

Уявіть собі, шановні колеги, у скількох душах ми запалили вогни-
ки надії на краще життя, а можливо, й на щастя. Хіба на це можна
жаліти зусилля і хіба це не може бути життєвою і святою професій-
но-особистісною дорогою життя для багатьох педагогів, науковців
і вихователів? Нагородою цих зусиль був рекорд в 2018 році зареєстро-
ваний у Книзі Рекордів України, Категорія «Освіта» — найбільша
кількість випускників з інвалідністю в Україні з окремого навчаль-
ного закладу (№ 34/01-16579 від 07.12.18 р.).

На сьогодні в Університеті діє комплексна система супроводу
навчання студентів з інвалідністю. Ми маємо певні здобутки в забез-
печенні архітектурної безбар’єрності нашого університетського міс -
течка (пандуси, ліфти, звукові сигнали, позначки тощо), подоланні
інформаційної бар’єрності навчального процесу, застосовуються
технології вищої інклюзивної освіти, яке створює для всіх студентів



з особливими освітніми потребами рівні можливості зі своїми коле-
гами в доступі до освітніх програм і послуг ЗВО, а також формування
в студентів з інвалідністю навичок самостійного прийняття рішень,
необхідних для всебічного персонального і професійного розвитку,
зокрема, зростання їхніх професійних, наукових, творчих та фіз-
культурно-спортивних здібностей.

Останнім часом інклюзію розглядають ширше, ніж просто забез-
печення прав людини на освіту. Зокрема інклюзія — це політика
і процес, що потребують змін в усіх сферах життя і є одним із багатьох
аспектів інклюзії в суспільстві. Зі зведення суспільного терміну:
«со ціальна модель» — пов’язане поняття: «соціальна інклюзія», яка
передбачає залучення людини до активної діяльності в суспільному
житті, що є необхідною умовою для всіх членів суспільства.

За 23 роки Університет «Україна» накопичив унікальний досвід
організації навчально-виховного процесу в інклюзивному освітньому
середовищі і готовий ділитися своїми напрацюваннями з громадсь-
кістю так само, як і ініціювати низку змін в організації освітнього
процесу у вищій школі загалом, наслідками пандемії COVID-19 та
почути напрацювання інших науковців.

Переконаний, що учасники XХІ Міжнародної конференції гли-
боко проаналізують теоретико-методологічні та організаційні засади
навчання та виховання людей з інвалідністю в інклюзивному просто-
рі та віднайдуть нові конструктивні підходи до практичного вирішен-
ня нагальних освітянських і життєвих проблем людей з інвалідністю.

Тож, давайте розпочнемо нашу плідну роботу над розбудовою
сучасного інклюзивного освітнього середовища! Слава невтомним
трудівникам грандіозної світової освітянської ниви. 

Петро ТАЛАНЧУК 
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СЕКЦІЯ І

ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

CURRENT STATE AND TRENDS 
OF INCLUSIVE EDUCATON IN TURKEY

Ismail Hakk  Kavurmac
Editor in Chief Bursa Lens

Cekirge, Bursa, Turkey
ihkavurmaci@hotmail.com

Анотація. Ці тези окреслюють сучасний стан інклюзивної освіти
в Турецькій Республіці. Уточнюються проблеми, з якими стикаються
студенти з обмеженими можливостями під час отримання освітніх
послуг. Висвітлено основні недоліки організації інклюзивної освіти
в країні. Окреслено основні напрями вдосконалення інклюзивної освіти.

Аnnotation. These points outline current state of inclusive education in
the Republic of Turkey. The problems that students with disabilities face
when receiving educational services are specified. The major drawbacks of
organising inclusive education in the country are highlighted. The principal
directions of improving inclusive education are outlined.

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities is an in -
ternational human rights treaty of the United Nations intended to protect
the rights and dignity of persons with disabilities.

The Convention ensures the right of persons with disabilities to edu-
cation on the international stage, and the UN International Conference
«Inclusive Education: The Way of the Future» on education, science and
culture has defined provision of high-quality education and more inclusi-
ve societies as a priority.

The purpose of inclusion in education is to eliminate social isolation,
which is a result of a negative attitude to the concept of diversity. The starting



point of this concept is the belief that education is a fundamental human
right and the basis for a more just society.

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is re-
cognized as an international obligation of the state in Turkey.

The concept of integration in the Republic of Turkey was first expres-
sed in Article 15 of the Act No.5378 on Disabled Persons, effective as of
2005. This Act states that the right of education of the disabled persons
cannot be prevented by any reason. The disabled persons shall be provided
with equal education with the non-disabled people in inclusive environ-
ments by taking the special conditions and differences into consideration.

The right to education is a fundamental human right that cannot be
restricted by access to education. Children are protected by international
human rights instruments.

In coordination with the Turkish National Agency, a European Union
Project was prepared and adopted, which developed strategies for teachers
working in the environment of preschool and elementary school inclusive
education, and which partners are Germany, the Czech Republic and Italy.

This Project conducts research that uses phenomenological design, as it
evaluates the research of preschool teachers in an inclusive education to iden-
tify the individual talents, interests and skills of children with disabilities.

The Ministry of National Education of Turkey, with the assistance of
Erciyes University and UNICEF, has developed and implemented the
Inclusive Education Project consisting of 10 modules:

Module 1. Introduction to Inclusive Education: theoretical and con-
ceptual environment.

Module 2. Inclusive learning and assessment.
Module 3. Inclusive learning environments (physical and psychosocial).
Module 4. School, family and community partnerships.
Module 5. Working with disabled children.
Module 6. Teaching Turkish as a second language.
Module 7. Working with abused children.
Module 8. Working with children under temporary protection.
Module 9. Working with children affected by migration and terrorism.
Module 10. Working with children affected by natural disasters.
The Inclusive Education Project in Turkey is developed to support per -

sonal and professional development of teachers, their intellectual, emo-
tional and social development, ensure social transformation with the aid
of teachers, and trainings provided by the program have a long-term, deep
social and philosophic content and are developed on a practical basis.
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According to the Turkish Ministry of National Education, there is
a certain increase in the number of students with disabilities in state edu-
cational institutions, special education classes and inclusive classes every
school year. Thus, in 2019–2020 academic year, the number of students
with disabilities going to special schools reached 425,774, i.e. increased
by 8 times compared to 2001–2002.

If we compare the number of students receiving formal education in
special education institutions with special education institutions, special
education classes and inclusive education, we can conclude that most stu-
dents who receive education in general receive inclusive education. In
2019–2020 academic year, 74.7% of the total number of students studied
in inclusive education classes, 12.1% — in special education classes and
13% — in special schools.

It must be said that the number of special education and rehabilitati-
on centres in Turkey tends to increase. Thus, the number of such institu-
tions in 2019–2020 academic year was 2505, i.e. increased by 1.9 times
compared to 2006–2007.

The country has successfully implemented the Transport Education
Project in cooperation with the General Directorate for Social Assistance,
General Director of Disability and Elderly Services and the National Edu -
cation Ministry.

While the number of students who used the Transport Education Prog -
ram in the initial 2004–2005 academic year, when the project was imple-
mented, was 6901, in the 2019–2020 academic year the number increased
by 16.4 times.

These facts suggest that the problem of inclusive education is relevant
and requires constant consideration and decision-making not only by the
government but other interested institutions and organizations as well.

One of such organizations contributing to the structural transforma-
tion of education for the development of children and society is the inde-
pendent and non-profit Center for Generating New Ideas «Education
Reform Initiative» (ERG). The main elements of structural transformati-
on are decision-making processes in education based on the results of re-
search, engagement of the interested parties and ensuring that every child
has access to quality education. The ERG is a good example for Turkish
society, as it is an initiative supported by the country’s leading foundati-
ons. The Education Reform Initiative conducts research and educational
activities via the Educational Observatory and the Education Laboratory
units. Based on the conducted research, these business units offer con-

міждисциплінарний підхід Секція І



structive points of view and draft proposals for educational policy impro-
vement, prepare relevant documents to improve the processes and results
of educational policy and inform the public; bring people, institutions
and organizations from different fields together on the basis of education,
developing new approaches to inclusive education; create networks brin-
ging together different education parties involved; arrange events, festivals
and conferences of the best practices in education.

However, despite significant developments and achievements, orga-
nization of the inclusive education in the Republic of Turkey has a num-
ber of shortcomings, namely: improper activities of local administrations
to establish a sufficient level of special educational centres, lack of know-
ledge and information of teachers and parents on special education, im-
proper field analyzing in assessment and diagnostics of student education,
objections to GRC decisions, unsuitability of existing schools for disable
students, construction of multi-storey school buildings (due to land-ori-
ented problems), lack of sufficient knowledge and information on educa-
tion via mainstreaming and integration practices.

To improve inclusive education, the Ministry of National Education
has developed a Strategic Plan for 2019–2023, which provides the follo-
wing measures: development of a model of approach based on fair educa-
tion that does not isolate people with special educational needs from their
peers and promotes the culture of living together; support of physical, spi-
ritual and mental development of the individual by improving efficiency
of special education and counselling services; improvement of equipment
of schools and institutions, especially suitable for use by persons who need
special education; improvement of the facilities of schools and institutions
according to the needs of students with disabilities; making a functional
structure of psychological counselling and guiding that will allow students
to receive education that meets their character, interests and abilities.

Implementation of the measures provided by the Strategic Plan will
improve the quality of inclusive education services in the Republic of Turkey.
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INCLUSIVE EDUCATION IN EUROPEAN COUNTRIES

Єнг Інна Сергіївна
завідувач кафедри української мови і літератури, іноземних мов та перекладу

Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»
innayeung@gmail.com

Анотація. У статті проаналізовано європейський досвід реаліза-
ції інклюзивної освіти. Моніторинг освітніх систем європейських країн
в аспекті впровадження інклюзивних практик показує, що обов’язко-
вою базою для здійснення інклюзивної освіти є система законодавчих
актів, яка передбачає як декларацію необхідних прав і свобод, так і меха-
нізми їх забезпечення. При цьому національні освітні системи повинні
мати чітке уявлення і політику реалізації інклюзивної освіти, що міс-
тить в собі систему підготовки кадрів.

Аnnotation. The article analyzes the European experience in the imple-
mentation of inclusive education. Monitoring of educational systems in European
countries in terms of the implementation of inclusive practices shows that the
mandatory basis for inclusive education is a system of legislation that provi-
des both a declaration of necessary rights and freedoms and mechanisms for
ensuring them. At the same time, national education systems must have a
clear idea and policy for the implementation of inclusive education, which in-
cludes a system of staff training.

«Education is the key solution for change, for
peace, and for help in the fight against racism
and discrimination in general».

Clarence Seedorf

Many countries now use the term «inclusion» in relation to a far wider
range of learners vulnerable to exclusion than those identified as having
special educational needs. People have differing interests, talents and skills.
This is true for people with and without disabilities. An inclusive school
embraces these differences and creates an environment where every human
being can learn at own pace.

Inclusion Europe demands that countries introduce inclusive schools
everywhere and stop segregating children into special schools. For this
approach to be successful, children with disabilities must be given the sup-
port they need. Teachers and educators must understand and accept that
children can learn together, even if their educational goals and abilities
are not the same.
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All the European countries promote inclusive education in their legis-
lation. Inclusive education emerged to respond to these new educational
challenges in the Jomtien World Conference (1990) (Pйrez G., 2005). From
this moment, educational legislation began to include the concept of in-
clusive education.

The first principle of the European Pillar (In December 2017, the Euro -
pean Council, European Parliament and the Commission endorsed the
adop tion of the European Pillar of social rights) (4) emphasises that:
«Everyone has the right to quality and inclusive education, training and
life-long learning in order to maintain and acquire skills that enable them
to participate fully in society and manage successfully transitions in the
labour market».

Member States’ progress towards achieving inclusive education is
monitored through the European Semester process and the Education and
Training Monitor (1). The Monitor also provides evidence on the role of
education in fighting inequalities and promoting social inclusion.

According to the ET 2020 Policy Framework for Promoting Inclusive
Education, «inclusive education aims to allow learners to achieve their full
potential by providing good quality education to all in mainstream set-
tings. Inclusive policies actively seek to support learners at risk of exclu-
sion and underachievement by responding flexibly to the circumstances
and needs of all learners, including through individualised approaches,
targeted support and cooperation with families and local communities».

The issue of teacher education is high on the policy agenda across
Europe and globally and the role of teachers and therefore of teacher edu-
cation in moving towards a more inclusive education system is being re-
cognised. The World Report on Disability (2011) stresses that: «The ap-
propriate training of mainstream teachers is crucial if they are to be
confident and competent in teaching children with diverse needs» and
emphasises the need for this training to be focussed upon attitudes and va-
lues, not just knowledge and skills [2].

The issue of migration and refugees became a highly relevant, sensitive
and politicised topic across Europe and beyond. The coLAB Toolkit Inclu -
sive Practices Towards Refugees in Higher Education155, published in
November 2019. The project, implemented within the framework of the
European Union/Council of Europe joint programme «Democratic and
Inclusive School Culture in Operation» (DISCO), aims to remedy this by
hiring refugees as «visiting experts» who can share their knowledge with
students and teaching staff, within the frame of the academic curriculum.
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It provides valuable training to refugee experts and promotes inclusive aca -
demic practices that can potentially benefit everybody in higher education.

According to the results European laws transmit values. However, would
this reason be enough to implement the inclusive education in a country?
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THE MAIN PROBLEMS OF FORMING AN INCLUSIVE
LEARNING ENVIRONMENT IN ENGLISH CLASSES
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Анотація. В даних тезах перераховано основні проблеми, які мо -
жуть виникнути із студентами з особливими освітніми потребами під
час заняття англійської мови. Вказано, що потрібно робити педагогу,
аби не мати таких проблем на заняттях англійської мови. Зазначено,
при яких обставинах можна вирішити дані проблеми.

Annotation. These abstracts list the main problems that may arise with
students with special educational needs during English classes. It is stated what
the teacher needs to do in order not to have such problems in English classes.
It is indicated under what circumstances such problems can be solved.

One of the main problems is the insufficient material and technical
base of modern institutions, the inconsistency of the arrangement of class -
rooms with the requirements of the stay of students with special educatio-
nal needs.
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In the context of the problem, the following aspects are distinguished:
overcrowding, which hinders the individualization of learning; lack of
transport to deliver students with special educational needs to the institu-
tion, etc.

Work in groups. Such groups are not created on the principle of suc-
cess/failure in learning. Groups should bring together children with dif-
ferent abilities and interests, who are comfortable working together.

Students with special educational needs are always under the threat
that someone may laugh at their faulty language.

There are anxieties of speech, with fear of failure, fear of audience,
fear of breaking the rules and many more.

Care should be taken to match the needs of the learner with classroom
structure. An able learner can be placed near a disabled learner, so that the
weaker one can learn from the other.

Each group completes the task according to the topic of the class.
Such an organization creates conditions for the cooperation of several te-
achers, involvement in the work of a practical psychologist, teacher-spe-
ech therapist, if necessary, parents.

Many students with special educational needs feel passive in class. To
solve this problem, teachers need:

– actively involve students in their learning through continuous dia-
logue, negotiation and reflection on their understanding, learning goals,
learning processes and outcomes;

– direct students to critically analyze information from a variety of
texts, including multimedia texts, online resources, real texts and popular
culture;

– support reading texts by activating basic knowledge and allowing
students to make references to their own experiences and background;

– use specialized language styles, dictionaries, types of texts and il-
lustrations of all learning areas [1].

The head of the educational institution plays a significant role in the
development of inclusive education. After all, it depends on the realization
of parents’ expectations regarding the quality of education they seek to
provide for their children, support for teachers working in inclusive gro-
ups, creating a positive learning atmosphere in the institution, protection
and upholding children’s rights to education.

The vocation of a teacher is to find and create conditions for the de -
velopment of a student with special educational needs, taking into acco-
unt its capabilities.
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So, in order to overcome the shortcomings of the integration of stu-
dents with special educational needs in institutions, it is necessary to:

– improving material support, attracting additional sponsorship
funds and administrative resources;

– organize work in groups;
– conducting special educational work among the public and parents

who have children with special educational needs.
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Анотація. Виділено особливості нової форми організації неперер-
вної професійної освіти дорослих у Франції — освітньої структури
ГРЕТА. Національна освітня структура ГРЕТА в наш час є основною
організацію, що займається неперервною професійною освітою дорос-
лих у Франції.

Ключові слова: освіта дорослих, Франція, освітня структура
ГРЕТА, неперервна професійна освіта дорослих.

Аnnotation. The peculiarities of the new form of organization of continuous
professional education of adults in France — the educational structure of GRE -
TA. GREETA’s national educational structure in our time is the main orga-
nization involved in the continuing vocational education of adults in France.

Key words: adult education, France, educational structure of GRETA,
continuous vocational education of adults.

Актуальність з’ясування питання освіти дорослих у розвинених
країнах світу зумовлена тим, що аналіз розвитку освіти дорослих
необхідний для висвітлення наступності між теорією освіти дорослих
і практикую, щоб виявити тенденції, уникнути недоліків у плану-
ванні майбутнього (Тесля Р., 2018).
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У сучасному суспільстві освіта дорослих (adult learning) набула
великого значення. Щоб задовольнити вимоги економіки, в якій
застосовуються все нові технології, і глобального ринку праці з його
жорсткою конкуренцією, робітники вимушені адаптуватися до тех-
нологічних змін упродовж трудової діяльності. У зв’язку із демогра-
фічними змінами, в результаті яких зростає доля людей похилого
віку, необхідним є включення в трудові відносини більшої частини
населення, яке знаходиться в працездатному віці. Адже освіта дорос-
лих — це природний спосіб задовольнити потреби у підвищенні
рівня кваліфікації або й, навіть, зміні професії. Важливість освіти
дорослих підкреслюється у виробленні політичних рішень, наприк-
лад, у європейський стратегії економічного розвитку, що прийнята
у 2010 році на 10 років Європа — 2020 (European Commission) (Килпи-
Йаконен Э., 2016].

Що стосується роботи з дорослим населенням Франції, то нами
виділено особливості нової форми організації неперервної профе-
сійної освіти дорослих у цій країні — освітньої структури ГРЕТА.

Організації ГРЕТА являють собою основну структуру, яка забез-
печує професійну підготовку дорослих і підвищення кваліфікації
фахівців у національному масштабі. Університети в цьому плані
знаходяться на другому місці. Організації ГРЕТА оновлюють різні
види підготовки для дорослого населення; щоб індивідуалізувати
підготовку, розвивається практика залікових одиниць (Голотюк О,
2008; Тесля Р., 2018). Із заснуванням організацій ГРЕТА відбуваються
значні зміни в організації освіти дорослого населення: зав’язуються
партнерські зв’язки, укладаються угоди з крупними підприємствами;
розробляється концепція професійних груп; засновано сертифікат
про загальну освіту, що сприяло доступу до залікових одиниць за-
гальної підготовки і давало можливість одержати сертифікат про-
фесійної придатності (САР) (Голотюк О, 2008); створена «Постійна
група по боротьбі з неграмотністю», завданням якої є вивчення си-
туації з неграмотністю і розробка програм для роботи з дорослими
по її ліквідації; використовуються нові технології у виробництві,
що вимагає нової кваліфікації робітників (Онушкина Є, 2005).

Міністерство національної освіти проводить політику оновлення
дипломів, оновлення сертифікатів CAP та ВЕР (Онушкина Є., 2005).
Новий диплом введено у 1985 р. — професійний бакалавр (Bac. Pro.).
У зв’язку із оновленням сертифікатів (CAP та ВЕР) створюються
постійні центри національної освіти.
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Міністерство національної освіти сприяє створенню індивідуа-
лізованих педагогічних майстерень та міжінституціональних цен-
трів оцінки компетентності (CYBC) (Голотюк О., 2008).

Проводиться подальша інформатизація системи освіти дорос-
лих. Система ГРЕТА вступає у французьку програму «Комплекс»
(Голотюк О, 2008; Тесля Р., 2018). Представники академій з непе-
рервної освіти (DAFCO) та фахівці ГРЕТА відключаються до про-
грами й розвивають багаточисельні товариства, які узагальнюють
і розвивають існуючу практику міжінституційного співробітництва
(Brucy G., 1998).

Фундаментальними задачами неперервної професійної освіти є:
адаптація форм професійного навчання до умов праці й зайнятості;
розв’язання проблем для всіх дорослих незалежно від віку і соціаль-
ного статусу одержати необхідні знання і вміння; підвищення куль-
турного рівня громадян. При цьому загальна підготовка часто вис-
тупає необхідним доповненням, а інколи й попередньою умовою
до виконання спеціалізованих функцій (Онушкина Є, 2005).

Провідним методологічним підходом у процесі освіти дорослих
є культурологічний підхід, який визначає напрям інших підходів —
системного, аксіологічного і діяльнісного, тобто традиційних, а та -
кож нетрадиційних (герменевтичний, процесуально-проект ний)
підходів (Онушкина Є, 2005).

Причиною появи у Франції такої структури як ГРЕТА став на-
слідок загальних тенденцій розвитку освіти дорослого населення.

Як видно із зазначеного, національна освітня структура ГРЕТА
в наш час являє собою основну організацію, що займається неперер-
вною професійною освітою дорослих у Франції (Онушкина Є., 2005).
Освітні програми, що пропонуються ГРЕТА, відповідають індиві-
дуальним запитами різних шарів населення. Навчання в ГРЕТА
відбувається в тому ж темпі, який підходить для дорослого, що на-
вчається. Це може бути комплексне або дисциплінарне навчання.
Форми, види, а також зміст навчання дорослих генерується з полі-
тичними, економічними, соціальними та культурними змінами.
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 
ТА УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ 

ТА ЗА КОРОДОНОМ
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Анотація. Розглянуто соціальну адаптацію військовослужбовців,
котрі приймали участь в бойових діях. Приведено приклад роботи со-
ціальних працівників в США та Ізраїлі. Визначено роботу військових
соціальних працівників в цих країнах та запропоновано надалі працю-
вати в цьому напрямку та впроваджувати таку посаду, як «військо-
вий соціальний працівник»

Аnnotation. The social adaptation of servicemen who took part in hostilities
is considered. An example of the work of social workers in the United States
and Israel is given. The work of military social workers in these countries has
been identified and it is proposed to continue working in this direction and to
introduce such a position as «military social worker».

Соціальна робота з військовослужбовцями, ветеранами бойових
дій та з їх сім’ями на сьогоднішній день займають одне із найакту-
альніших проблем. Адже, за статистичними даними Міністерства
у справах ветеранів, станом на 1 липня 2019 року в Україні майже
370 тисяч осіб, котрі мають статус учасника бойових дій.

Військовослужбовці, котрі брали участь у бойових діях, після
повернення потребують допомоги в адаптації до цивільного життя.
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Адже військовослужбовці, котрі брали участь у бойових діях стика-
ються з такими проблемами,як: стрес, переоцінка цінностей, пору-
шення соціальної взаємодії, безробіття, дезадаптовані тощо.

Щоб запобігти проблемам соціальної адаптації потрібне швид-
ке реагування на них,тому робота соціального працівника повинна
розпочинатися вже з перших днів після повернення військовос-
лужбовця до дому.

Робота соціального працівника повинна бути не тільки з вій-
ськовослужбовцями/ветеранами бойових дій але й з їхніми сім’ями.

Проаналізувавши закордонний досвід, потрібно відзначити що,
у багатьох країна світу, роботу з такою категорією населення прово-
дять саме військові соціальні працівники.

Так, наприклад, у США соціальною адаптацією військовослуж-
бовців займаються військові соціальні працівники. Це окрема струк-
тура, котра має своє нормативно-правове забезпечення, стандарти
надання послуг, вимоги до військових соціальних працівників, дотри-
мання етичних принципів. Структура підпорядковується Мініс терст ву
оборони США та створено окремо Міністерство у справах ветеранів.

Також, прикладом є Ізраїль, коли людина стає військовослуж-
бовцем та бере участь у бойових діях, тоді за ним та його родиною
закріплюється соціальний працівник. Військовослужбовці в Ізраїлі
почувають себе захищені та впевнені, що соціальний працівник за-
вжди допоможе в любій ситуації.

Наразі в Україні не має такої практики, соціальні працівники
не працюють з кожним військовослужбовцем котрий повернувся із
зони бойових дій та з його родиною, на сьогоднішній день соціальною
адаптацією таких осіб більше займаються волонтери та психологи.

Військова соціальна робота, нажаль не розвинена в Україні та
є інноваційним напрямком діяльності соціальної роботи в нашій
країні.

Так, в Україні відсутні стандарти здійснення роботи соціальних
працівників з військовослужбовцями, котрі брали участь у бойових
діях та відсутні програми підготовки таких соціальних працівників.
В нашій країні також не існує такої посади як «військовий соціаль-
ний працівник».

Тому, потрібно к найскоріше впроваджувати практики діяль-
ності соціальних працівників та розробити стандарти роботи, про-
грами підготовки, саме військових соціальних працівників, котрі без-
посередньо будуть допомагати військовослужбовцям адаптуватися
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до цивільного життя та працювати з їх родинами, адже родина це най-
ближче коло спілкування військовослужбовців та після повернення із
зони бойових дій, родині також потрібно навчитися взаємодіяти з ве-
тераном бойових дій та допомогти в його соціальній адаптації.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ЗА ТЕОРІЄЮ ПАРСОНСА

Баранівська Галина Леонідівна
IV курс, група ЗСР-18-1, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.

Анотація. В даних тезах викладено теоретичні засади поняття
соціальної адаптації молоді з інвалідністю за дослідженнями Т. Пар со н -
са. Розглянуті основні аспекти функціонування соціальних систем. Та -
кож визначені елементи будови соціальної системи.

Annotation. These theses set out the theoretical foundations of the concept
of social adaptation of young people with disabilities according to the research
of T. Parsons. The main aspects of the functioning of social systems are con-
sidered. Elements of the structure of the social system are also identified.

Соціальна взаємодія молоді з інвалідністю відбувається на рівні
споживання як форми соціальної активності. Тому велику роль
в здійсненні взаємодії дітей з інвалідністю відіграє система взаєм-
них очікувань, що пред’являються індивідами і соціальними група-
ми один до одного перед здійсненням соціальних дій.
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Особливість вивчення соціальної адаптації молоді з інвалідніс-
тю пов’язана з подвійністю об’єкта дослідження «особа-суспіль-
ство». Про це, зокрема, говорять дослідження Т. Парсонса.

Вчений вважав одним з ключових завдань соціології аналіз сус-
пільства як системи функціонально взаємопов’язаних змінних. На
практиці це означало, що аналіз будь-якого соціального процесу —
це частина дослідження певної системи з усталеними межами. Сис -
тему Парсонс розумів як сталий комплекс повторюваних і взаємо-
пов’язаних дій (теорія соціальної дії), а потреби особистості — як
змінні у соціальній системі.

Т. Парсонс та інші дослідники намагалися не тільки виробити
правила функціонування будь-якої системи, а й визначити сукуп-
ність необхідних умов або «функціональних передумов» для всіх
соціальних систем. Ці універсальні умови стосувалися не тільки со-
ціальної системи, а й її складових. Кожна соціальна система має задо-
вольняти певні потреби своїх елементів, забезпечуючи їх виживання.
Вона повинна володіти і певними способами розподілу матеріальних
ресурсів. Крім того, система має виробити певний процес інтеграції
дітей, даючи їм змогу сформувати або суб’єктивні мотивації підпо-
рядкування конкретним нормам, або певну загальну потребу тако-
го підпорядкування. Водночас кожна система повинна мати певну
організацію видів діяльності та інституційні засоби, щоб успішно
протидіяти порушенням цієї організації, вдаючись до примусу або
переконання. І нарешті, суспільні інститути мають бути відносно
сумісні один з одним.

Теоретичну схему Парсонса об’єднує та організовує проблема
соціального порядку. Поняття «соціальний порядок» охоплює існу-
вання певних обмежень, заборон, контролю в суспільному житті,
а також певних взаємин у ньому: наявність елемента передбачува-
ності й повторюваності (люди можуть діяти тільки в тому разі, коли
знають, чого чекати один від одного); більш-менш тривалу сталість
у збереженні форм соціального життя. Різні аспекти соціального
порядку відображені у багатьох поняттях, основні з яких — «систе-
ма» і «структура». Вони вживаються як щодо емпіричних об’єктів
і відношень, так і щодо абстрактних об’єктів.

Поняття «структура» охоплює сталі елементи будови соціаль-
ної системи, відносно незалежні від незначних і короткочасних ко-
ливань у відносинах системи із зовнішнім оточенням. У зв’язку зі
змінюваністю цих відносин вводиться система динамічних процесів
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і механізмів між вимогами, що випливають з умов сталості структу-
ри, і вимогами даної зовнішньої ситуації. Цей динамічний аспект
бере на себе функціональну частину аналізу. На найзагальнішому
абстрактному рівні соціальний порядок у Парсонса є продуктом двох
процесів: тенденції соціальної системи до самозбереження і тенден-
ції до збереження певних меж постійності щодо середовища (го-
меостатична рівновага). Дії в середовищі системи, яка складається
з багатьох підсистем, аналізуються на основі функціональних пере-
думов, вимог щодо її вживання і рівноваги системи. Види діяльнос-
ті всередині системи постають як наслідок її структурних реакцій
на вимоги, що виявляють її зв’язок із середовищем. Тому при ана-
лізі соціальної системи важливо досліджувати її взаємообмін з ін-
шими системами. А різні елементи системи, за Парсонсом, є похід-
ними від умов соціальної дії та взаємодії.

Відносини молоді з інвалідністю і суспільства наразі все ще не
відрегульовані. Нерідко функції і ролі, які реально виконує індивід
в суспільстві, не співпадають. Інвалід не знаходиться в гармонії зі
своєю реальною функцією, яка йому нав’язана примусово. Тільки
за умови зміни соціального статусу молодої людини з особливими
потребами, активного залучення до суспільного життя можлива по-
вноцінна адаптація даної соціальної групи у соціум.

Соціальна адаптація молоді з інвалідністю — це процес вход-
ження особистості в систему суспільних відносин, що передбачає
необхідність виконання нею своїх функціональних обов’язків.
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СЕНСОРНО-ІНТЕГРАЦІЙНА ТЕРАПІЯ 
ЯК МЕТОД КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОЇ РОБОТИ

Бородіна Оксана Сергіївна
к. п. н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
borodina0202@gmail.com

Анотація. Зазначено необхідність використання сенсорно-інтег-
раційної терапії, як методу корекційно-розвивальної роботи, що відпо-
відає за незамінні процеси, необхідні для успішного навчання та соціа-
лізації особистості.

Annotation. The need to use sensory-integration therapy as a method of
correctional and developmental work, which is responsible for the indispensable
processes necessary for successful learning and socialization of the individual.

Сенсорна інтеграція — передача інформації від органів чуття до
нервової системи. Якщо ці процеси відбуваються без порушень, то
нервова система обробляє їх, аналізує, та встановлюється певний
порядок, необхідний певному виду діяльності. Сенсорна інтеграція
відповідає за незамінні процеси, необхідні для успішного навчання
та соціалізації особистості.

Проте іноді мозок людини не може впорядкувати отримані сен-
сорні імпульси, тому уявлення про себе та навколишній світ стають
досить невиразними. Мозок неправильно інтерпретує інформацію
та не може налаштувати гармонію зовнішнього світу з внутрішнім.
Це позначається як на навчанні, так і на поведінці дитини. Важче,
ніж іншим дітям, даються прості завдання та дії, внаслідок чого ди-
тина постійно відчуває стрес. Труднощі з навчанням виникають як
через слабку обробку отриманих ззовні сигналів, так і через сим-
птоми, що випливають з цього. Наприклад, проблеми з мовленням,
поведінкою, психікою можуть виникати через атипову реакцію ди-
тини на звуки, навколишнє оточення тощо. Саме у таких випадках
допомагає сенсорно-інтегративна терапія.

У кожній сім’ї виникають проблеми з поведінкою дитини. Ди -
тина, яка має порушення сенсорної інтеграції, часто буває незадово-
леною або пригніченою, її мало цікавлять ігри з однолітками. Проб -
леми можуть проявлятися по-різному: дитина може прагнути
досягнення успіху, чекати похвали, не звертаючи уваги на потреби
інших, а може байдуже реагувати на події, що відбуваються навколо.
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Це відбувається через реакції мозку дитини, в результаті чого вони
відрізняються від тих, що відчувають інші діти. Це призводить до
того, що у дитини починаються проблеми з оточенням, вона надто
чутливо сприймає будь-які слова та дії дітей та дорослих. Сенсорна
інтеграція дозволяє скоригувати поведінку дитини.

Проблеми з мовою виникають через збій в обробці інформації,
що надходить ззовні. Проблеми з читанням, нездатність вимовити
деякі звуки чи склади, уповільнений мовний розвиток відбувають-
ся через проблеми із сенсорною інтеграцією, і негативно познача-
ється на розвитку дитини.

Проблеми з м’язовим тонусом і координацією полягають у то му,
що дитина не може довго зберігати вертикальне положення, відчу-
ває млявість і слабкість, не хоче грати в рухливі ігри. Дитина страждає
від того, що їй важко тримати голову і тіло вертикально, вона відчу-
ває проблеми з рівновагою, часто падає або упускає предмети. Це
відбувається через те, що мозок не може обробити всі сигнали, що
надходять та погано їх аналізує.

Сенсорно-інтеграційна терапія пропонує методи, що дозволя-
ють скоригувати проблеми у процесах обробки та отриманні інфор-
мації. Терапія полягає в регулярному виконанні призначених спе-
ціалістом вправ, підібраних індивідуально для дитини, в залежності
від виникаючих труднощі. Діти, які успішно пройшли терапію,
вчаться отримувати та застосовувати знання, аналізувати свої дії та
вчинки, не страждають від перепадів настрою тощо.

Сенсорно-інтеграційна терапія ґрунтується на принципи [3]:
сенсорний аспект активності є важливим для розвитку дитини та її
навчання; дитина має навчитися сприйняттю відчуттів та вмінню їх
розрізняти за певними властивостями; складні навички та типи по-
ведінки безпосередньо залежать від загальних результатів вирішен-
ня найпростіших завдань; мотивація та зацікавленість дитини відіг-
рають важливу роль — вони підвищують шанси на те, що дитина
зможе протистояти труднощам; терапія проходить в ігровій формі
з урахуванням індивідуальних уподобань дитини; терапевтичний
вид активності заснований на використанні завдань, з якими дити-
на зможе впоратися; результативність і ефект від терапії полягають
у тому, що дитина здатна вирішувати та реагувати на ті завдання,
з якими раніше у неї були труднощі. Принципи сенсорно-інтегра-
ційної терапії є основною базою навчання, без якої неможливо до-
сягти позитивних результатів.
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Жоден метод корекційно-розвиваючої роботи не гарантує швид-
кого результату. Кожна особистість індивідуальна, неповторна і бага-
тогранна. Важливо слідувати за дитиною у її розвитку, шукати метод,
що допоможе подолати проблеми та труднощі конкретної дитини, та
гнучко змінювати прийоми, методи та вид терапії, якщо вони не під-
ходять. Розуміння особливостей і потреб кожної дитини може допо-
могти у побудові ефективної корекційно-розвивальної роботи, допо-
могти дитині налагодити контакти, спілкування з однолітками та
дорослими та повноцінно розвиватися у всіх напрямках [1; 2].

Найкращий результат досягається в комплексному підході,
у поєднанні сенсорно-інтегративної терапії з іншими методами та
видами терапії (корекція мови, фізична терапія (ЛФК), нейропси-
хологічна корекція, іпотерапія, кінезіологія, когнітивна терапія, іг-
ротерапія тощо).

Список використаних джерел
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
У ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Ващенко Юлія Олексіївна
к. т. н., викладач вищої категорії

Київського фахового коледжу прикладних наук

Анотація. Порушення здоров’я у дітей з обмеженими можливостями
ускладнює звичайний шлях розвитку сенсорної інтеграції. Ці функції, по -
трібно довго тренувати для того, щоб дитина могла самостійно і спон -
танно їх використовувати. Велику допомогу у цьому надає відповідне
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сенсорне навчання під час реабілітаційних занять та у повсякденному
житті. Для цього були розроблені спеціальні текстильні дидактичні
елементи в одязі, які розрізняються фактурою, кольором, вагою та ін.

Annotation. Impaired health in children with disabilities complicates the
normal way of developing sensory integration. These functions need to be
trained for a long time so that the child can use them independently and spon-
taneously. Appropriate sensory training during rehabilitation classes and in
everyday life is of great help in this. For this purpose, special textile didactic
elements in clothing were developed, which differ in texture, color, weight, etc.

При нормальному розвитку дитини в дошкільному віці сенсор-
на інтеграція відбувається непомітно для дорослих та не потребує
додаткових зусиль для дитини. Але для дітей з обмеженими можли-
востями цей процес може викликати ускладнення в залежності від
форми хвороби та особливостей розвитку дитини. Так, ерготера-
певти та сенсорні терапевти діагностують дисфункції сенсорної ін-
теграції та дисфункції сенсорної обробки у дітей, особливо у дітей
хворих на дитячий церебральний параліч де часто обмеження руху
спричиняє недостатній сенсорний розвиток [1]. Стимуляція біль-
шості відчуттів відбувається під час проведення активних реабіліта-
ційних занять під наглядом вихователів, методичних працівників та
медиків. Для створення необхідних умов та реалізації потенційних
можливостей розвитку з дітьми займаються у сенсорних кімнатах,
використовують дидактичні ігри [2].

Однак для повноцінного розвитку дитини повинні залучатися
і батьки, які допомагають у повсякденному житті. Оскільки часто
встановлення відставання у розвитку спостерігається не одразу
після виявлення, втрачається багато часу, який необхідно надолу-
жити за короткий термін. Тому дітям необхідна комплексна робота
всіх осіб, які спілкуються з дитиною, тільки тоді є можливості при-
скорити розвиток та наблизити їх до повноцінного життя.

Щоб допомогти батькам у відновленні сенсорної інтеграції у ди-
тини з обмеженими можливостями було розроблено комбінезон [3],
повсякденного призначення, який має відповідні конструктивні та
ергономічні властивості, враховуючи фізіологічний розвиток дітей
з хворобами опорно-рухового апарату. Комбінезон, відрізняється тим,
що додатково має набір накладних фігурних клапанів, які виконані
з різним наповненням та відмінною фактурою тканини та приєдна-
ні до полотнища комбінезона за допомогою текстильної застібки.
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Зміна фактури та туше матеріалу різних видів в з’ємних деталях, на-
приклад клапан, накладна кишеня, розвиває тактильну чутливість.

Для розвитку у дітей відчуттів, пов’язаних з функціями визна-
чення понять «важкі» «легкі», швейні елементи наповнюються по-
ліетиленовими кульками різної маси. Для тренування м’язів рук
і дрібної моторики розроблена система кріплення цих елементів на
відповідних ділянках виробу.

Розроблений швейний виріб при використанні у повсякденно-
му сприяє розвитку та частково компенсує обмежені фізичні мож-
ливості дитини та дозволяє регулювати зміну елементів в залежнос-
ті від віку дитини та особливостей хвороби.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ООС

Віслоцька Валентина Віталіїївна
ІV курс, група ФТ-18-1,спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б., д-р філ. з соц.

Анотація. Розкрито поняття адаптація учасників ООС та пост -
травматичний стресовий розлад. Розглянуто види реабілітації. Опи -
сано важливість реабілітації учасників ООС.

Annotation. The concept of adaptation of OOS participants and post-
traumatic stress disorder is revealed. Types of rehabilitation are considered.
The importance of rehabilitation of environmental protection participants is
described.

Адаптація військовослужбовців до цивільного життя гостро сто-
їть у всіх країнах, що ведуть військові дії. За даними ВООЗ пошире-
ність психічних розладів серед саме цієї категорії осіб подвоюється.
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Насамперед це стосується посттравматичного стресового розладу
(ПТСР). Після початку війни на Сході України тема реабілітації учас-
ників бойових дій стала найбільш актуальною в українському сус-
пільстві. Важливою є саме комплексна реабілітація, оскільки поряд
з фізичними травмами спостерігаються розлади психологічні, що
в подальшому можуть сприяти важкій адаптації в соціумі.

Бійці унаслідок стресу повторно переживають трагічні події, у них
порушений сон та поведінка. Виникає ПТСР, який проявляється
знервованістю, надмірною емоційністю і роздратуванням, депресією.

Військовослужбовці, що приймали участь в бойових діях най-
частіше потребують психологічної допомоги через конфлікти у ро-
дині — 54%, психосоматичні прояви стресу — 24%, неконтрольовані
приступи агресії — 12%, думки про суїцидальну поведінку — 6% та
проблеми з надмірним вживанням психоактивних речовин — 4% [1].

Реабілітація учасників ООС — один із найважливіших напрям-
ків діяльності органів державної влади щодо створення та реалізації
програм соціального захисту бійців, збереження або відновлення
фізичного та психологічного здоров’я учасників бойових дій [2].

Нині в Україні під подвійним підпорядкуванням Мінветеранів
та МОЗ працюють Центри соціально-психологічної реабілітації [1].

До реабілітації можна віднести такі заходи:
1) лікування (безкоштовне протезування, безкоштовні ліки та

лікарські засоби);
2) психологічна реабілітація;
3) фізична реабілітація;
4) соціальна реабілітація [2].
Популярним заходом для поліпшення самопочуття є заняття

арт-терапією. Ця методика дає можливість відвернути увагу пацієн-
та від «хворобливого стану».

Отже, адаптація учасників ООС є вкрай важливою і починати її
потрібно з перших днів повернення учасника ООС до мирного се-
редовища. Однією і найголовнішою з умов успішної адаптації зви-
чайно є комплексна реабілітація, котра буде охоплювати всі види,
які потрібні учаснику бойових дій. Також потрібно наголосити, що
до адаптації потрібно залучати родину, друзів тощо.
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2. Психологічна реабілітація учасників АТО/ООС [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу до ресурсу: https://imr.gov.ua/en/upravlinnya-pratsi-
ta-sotsialnogo-zakhistu-naselennya/novini/15172-psikhologichna-reabilitat-
siya-uchasnikiv-ato-oos.

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. 
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Гончарук Ірина Олександрівна
І курс, група ЗУМ-21-1м-ifmc, спеціальність «Філологія»

(Українська мова та література) 
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Гордієнко А. М., ст. викладач

Анотація. Розвиткові інклюзивної освіти в Україні перешкоджає
низка чинників: низьке матеріально-технічне оснащення; недостатнє
фінансування; брак професійних кадрів; недосконала нормативно-пра-
вова база. Також гальмує розвиток інклюзивного навчання нетолерантна
громадська позиція щодо людей з особливими потребами.

Annotation. The development of inclusive education in Ukraine is ham-
pered by a number of factors: low material and technical equipment; insuffi-
cient funding; lack of professional staff; imperfect legal framework. An into-
lerant public attitude towards people with special needs also hinders the
development of inclusive education.

Інклюзивна освіта спрямована на забезпечення якісною освітою
людей (дітей) з вадами здоров’я. Для того, щоб усі учасники навчаль-
ного процесу повноцінно брали в цьому участь, заклади освіти мають
залучити комплекс різноманітних форм і методів навчання.

Актуальність проблеми насамперед полягає у недопущенні появи
у дітей затримки не лише в набутті знань, а й у розвитку особистості
в різних сферах життя. Інклюзія базується на концепції «нормаліза-
ції», основою якої є ідея, що щоденне життя людей з особливими
потребами має наближатися до умов життя всього суспільства.

Метою інклюзії в освіті є ліквідація соціальної ізольованості.
Проблемою впровадження інклюзивної освіти є:
– професійна підготовка викладачів;
– архітектурна непристосованість споруд;
– необхідність додаткового фінансування;
– перевантаженість навчальних програм;
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– адаптація людей з вадами розвитку;
– негативне ставлення оточуючих;
– недостатня кількість вільних місць на вступ до вищих навчаль-

них закладів.
Основними завданнями впровадження інклюзивної освіти в Ук -

раїні є визначення типових особливостей пізнавальної діяльності,
соціальної адаптації та поведінки дітей з особливими освітніми по-
требами; проаналізувати труднощі в навчанні, пов’язані із фізіоло-
гічними порушеннями та затримкою розвитку; визначити позитивні
моменти та труднощі у різних типових особливостях пізнавальної
діяльності, соціальної адаптації та поведінки дітей з особливими
освітніми проблемами.

Таким чином, ефективна система інклюзивної освіти в Україні
можлива за умови взаємодії різних факторів, зокрема: фінансуван-
ня навчальних закладів, зміни законодавчих норм, створення необ-
хідних умов для повноцінного навчання, включаючи підготовку
педагогічних працівників, застосування новітніх технологій.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ
У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Гордієнко Алла Миколаївна
старший викладач кафедри української мови і літератури,

іноземних мов та перекладу 
Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»
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Анотація. Усне мовлення є однією з найважливіших компетенцій
сучасної людини. Вербалізація допомагає спілкуватися, дізнаватися не-
обхідну інформацію, ділитися власними думками та ідеями, визначати
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маркери ставлення та емоційного стану інших людей. Діти з порушен-
нями інтелектуального розвитку можуть мати різні порушення експре-
сивного мовлення, що негативно впливає на розвиток мисленнєвих про-
цесів, запам’ятовування, уяви, на психоемоційний, особистісний та
комунікативний розвиток. Отже, експресивне мовлення дітей, що ма -
 ють інтелектуальні порушення потребує спеціально організованої ко-
рекційно-розвиткової роботи аби допомогти дитині подолати наявні
мовленнєві труднощі.

Annotation. Oral speech is one of the most important competencies of
modern man. Verbalization helps to communicate, learn the necessary infor-
mation, share their own thoughts and ideas, identify markers of attitude and
emotional state of others. Children with intellectual disabilities may have va-
rious disorders of expressive speech, which negatively affects the development
of thought processes, memory, imagination, psycho-emotional, personal and
communicative development. Thus, the expressive speech of children with in-
tellectual disabilities requires specially organized correctional and develop-
mental work to help the child overcome existing speech difficulties.

На сучасному етапі у спеціальній освіті актуальною є розробка
педагогічних технологій, що забезпечують всебічний розвиток ді -
тей із особливими освітніми проблемами.

Для всіх освітян інклюзивної сфери одним із важливих завдань
є формування мовлення дитини, залежно від рівня порушення інте-
лектуального розвитку. Зокрема, порушення експресивного мовлення
негативно впливає на розвиток мисленнєвих процесів, запам’ято-
вування, уяви, на психоемоційний, особистісний та комунікативний
розвиток. Отже, експресивне мовлення дітей, що мають інтелекту-
альні порушення потребує спеціально організованої корекційно-
розвиткової роботи.

Генеза інтелектуальної сфери дитини має певну градацію за рів-
нями. Саме тому педагогам варто зважати на те, з якими видами по-
рушень вони працюють (стійкі, затримка психічного розвитку).

Перш, ніж перейти до опису практичних інструментів розвитку
експресивного мовлення, варто зазначити, що всі його види (невер-
бальне, звукове, письмове) тісно взаємодіють і доповнюють один
одного. У дитини з народження формується звукове мовлення, яке
згодом доповнюється письмовим у дитсадку і школі. У повсякден-
ному житті також інтуїтивно використовуємо невербальне мовлен-
ня, спеціально не навчаючись цьому.
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Найвищою ланкою експресивного є зв’язне мовлення, яке ви-
конує важливі соціальні функції:

– допомагає дитині встановлювати зв’язки з людьми, які оточують
(За умови вміння донести будь-яку інформацію до однолітків, її спіл-
кування виходить на новий рівень, а коли навпаки, то можемо зазна-
чити, що буде страждати розвиток комунікативної і мовленнєвої сфер);

– визначає та регулює норми поведінки в суспільстві, що є ви-
рішальною умовою для розвитку особистості, зокрема це стосуєть-
ся дітей з інтелектуальними порушеннями.

Інколи педагоги спостерігають знання правил поведінки, але
без розуміння, навіть серед підлітків і людей старшого віку із ПІР.
Це є проблемою мовлення і усвідомлення (частково). Дітьми з по-
рушеннями інтелекту інформація усвідомлюється і застосовується
так, як їм донесли, а не так як вони можуть й повинні зрозуміти або
пережити. Тому таким чином педагоги через мовлення долучаються
до формування особистості й успішності соціальної адаптації дітей
з особливими освітніми проблемами.

Варто звернути увагу на взаємопов’язаність імпресивного та
експресивного мовлення. Певні уміння й навички, які забезпечують
процес прийому (слухання) мовлення, викладачі прагнуть сформу-
вати у дітей з ПІР.

А. Перш за все, це уміння розуміти предметно-змістовну сто-
рону висловлювання. Тобто, дитина не завжди розуміє, що ви їй го-
ворите. Наприклад, знає окремо кожен компонент потоку мовлення,
але втрачає інформацію через нерозуміння граматичної конструкції
або фонематичного розрізнення компоненту.

Б. Осмислювати інтонаційну сторону висловлювання і тим
самим визначати його мету. Діти з інтелектуальними порушеннями
не розуміють фразеологізмів, переносного значення слів та якихось
історій, жартів. Тому тут дуже важливо контролювати що ви кажете
і як й подавати ту інформацію, яку дитина може наразі зрозуміти
і застосувати у правильному руслі.

В. Впізнавати слова відповідно до їх значення. Це — генералі-
зація поняття. Для цього потрібно навести багато прикладів, щоб
всі значення якогось слова склалися разом і це поняття сформува-
лося (яблуко може бути зелене, велике, смачне, сортове, солодке).

Г. Розрізняти слова близькі за звучанням. Над цим доводиться дово-
лі довго працювати з дітьми з порушеннями інтелекту. На жаль, фоне-
матичне сприйняття дуже часто страждає, навіть коли збережений слух.
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Експресивне мовлення не формується без навичок імпресив-
ного. Є випадки, коли дитина спілкується «своєю», тільки їй зрозу-
мілою мовою. На це є декілька причин. Відповідно, якщо говорить
незрозуміло, то й не сприймає мову, інформацію, яку їй доносять і,
як наслідок, не накопичує свій активний і пасивний словниковий
запас. У таких складних випадках є потреба у комплексному підході
до проблеми.

Отже, переходимо до умінь і навичок експресивного мовлення,
що забезпечують процес говоріння, які необхідно прагнути розви-
вати педагогам, логопедам та психологам у дитини з ПІР.

А. Навички звукового оформлення висловлювання, які відпо-
відають нормам реалізації мовлення. Йдеться про постановку арти-
куляційного апарата, що дасть можливість дітям правильно вимов-
ляти звуки, а потім зливати їх у слова.

Б. Уміння підбирати для висловлювання слова відповідно до
загальноприйнятих значень. Саме для цього і розглядалося уміння
імпресивного мовлення розуміти значення слів, прив’язуючи потім
їх до певного поняття або явища.

В. Будувати граматично правильні висловлювання, які відпові-
дають закономірностям і правилам мови. Це значить навчити дити-
ну з інтелектуальними порушеннями розмовляти реченнями і фор-
мувати з них текст.

Г. Використовувати різні види висловлювань, які відповідають
комунікативному наміру (мотиву), умовам і цілям повідомлення.
Це є вкрай важливим мовленнєвим компонентом, з яким потрібно
працювати довго і систематично.

Також вже є безліч наукових досліджень, які підтверджують, що
засоби альтернативної комунікації допомагають підтримати верба-
лізацію і надають можливість спілкуватися тій дитині, яка не має
розвиненого вербального мовлення. Наприклад, дактильний алфа-
віт і різного виду піктограми.

Розвитку експресивного мовлення також сприяють режимні
моменти: прогулянки, споживання їжі, заняття за розкладом, під
час яких доречно поєднувати спілкування дітей з ООП і нормоти-
повим психофізичним розвитком. Вони будуть розвивати і форму-
вати мовленнєві навички одне одного.

Важливу роль на формування експресивного мовлення відіграє
коло спілкування, яке можна організувати у будь-якому закладі ос-
віти. Головне, щоб мовлення оточення було правильним, подавалося
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в певному темпі інформація, яка буде мотивувати до спілкування
і налагодження взаємин.

Ще одна із методик, яка допомагає добре розвинути експресив-
не мовлення — музичні заняття, завдяки правильному підбору му-
зичного матеріалу.

Коли дитина з порушеннями інтелектуального розвитку при-
міряє якусь роль, то вона не лише вивчає слова, а й переживає все,
що робить. Їй стає цікаво, вона почувається змотивованою, тому
дієвим методом буде театральна студія.

Отже, наразі є досить багато методологічних можливостей для
розвитку експресивного мовлення у дітей із порушеннями інтелек-
туального розвитку, що дасть змогу успішно вплинути не тільки на
розвиток особистості таких дітей, але й на їх успішну адаптацію
в середовищі здорових однолітків.
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ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Грабар Юлія Іванівна
ІІ курс, спеціальність «Спеціальна освіта», освітній ступінь магістр

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.

Анотація. В даних тезах викладено теоретичні аспекти реабілі-
тації дітей з особливими потребами. Проаналізовані різновиди реабі-
літації. А також наголошено на нагальності та дієвості комплексної
реабілітації.

Annotation. These theses set out the theoretical aspects of rehabilitation
of children with special needs. Types of rehabilitation are analyzed. It also
emphasizes the urgency and effectiveness of comprehensive rehabilitation.
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Вагомий внесок у становлення реабілітації внесли В.С. Анд ре єв,
Є.Я. Карновська, З.А. Кондратьєва, І.І. Рибакова, М.Й. Флястер,
Я.М. Фогель та інші. В їх роботах досліджувалися проблеми теорії пра-
вовідносин з соціально-трудової реабілітації, визначалась правова при -
рода соціально-трудової реабілітації, порушувались питання практич-
ного застосування законодавства про реабілітацію людей з інвалідністю.

Метою реабілітації є відновлення соціальної значущості всіх
інвалідів, що дістали каліцтво внаслідок спадкових і придбаних за-
хворювань. З цією метою потрібно: а) надати всебічну допомогу ін-
валіду; б) зберегти робочу силу для суспільства; в) сприяти розвитку
соціальних досягнень суспільства, тобто реабілітація являє собою
допомогу суспільства інваліду [1, 2].

Щоб досягти мети, необхідно забезпечити адекватну реабіліта-
цію. Хвороба перешкоджає здатностям індивіда виконувати ті фун-
кції й обов’язки, які від нього очікують, тобто індивід не може ста-
більно виконувати свою звичну соціальну роль.

Останнім часом дедалі більше звертається увага на медико-реа-
білітаційну, фізкультурно-спортивну орієнтацію дітей з особливи-
ми потребами.

З дітьми-інвалідами проводяться спортивні заходи, свята, фес-
тивалі творчості. Діти беруть активну участь у різних спортивних
секціях, туристичних походах по рідному краю. Вивчається складова
та фізіологічна цінність занять лікувальною, фізичною культурою
у спеціальних медичних групах. Визначаються основні напрями під-
вищення ефективності практичної частини фізичного виховання
дітей з особливими потребами.

Однією з важливіших є медична реабілітація — визначається,
як система лікувальних заходів, що спрямовані на відновлення по-
рушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення ком-
пенсаторних можливостей організму.

Щодо психолого-педагогічної реабілітації — то, ця система
психологічних та педагогічних заходів, спрямована на формування
способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання
психологічної допомоги, зокрема формування самоутвердження
і належної самооцінки своїх можливостей, засвоєння правил сус-
пільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-вихов-
ної роботи з дітьми, які мають особливі потреби.

Невід’ємною частиною реабілітації є соціальна реабілітація дити-
ни з інвалідністю. Це комплекс заходів, спрямованих на відтворення
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порушених чи втрачених дитиною суспільних зв’язків та відносин.
А головне це те, що метою соціальної реабілітації є відновлення со-
ціального статусу дитини, забезпечення соціальної адаптації у сус-
пільстві та досягнення певної соціальної незалежності. Неодмінною
умовою соціальної реабілітації є культурна самоактуалізація осо-
бистості, її активна робота над своєю соціальною досконалістю.
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Анотація. У тезах розглянутий процес роботи з дітьми та під-
літками з обмеженими можливостями в Німеччині. Описані спеціаль-
ні волонтерські програми, які готують людей для цієї роботи:
Федеральна волонтерська служба та Добровільний соціальний рік.
Також перелічені основні напрямки та специфіка навчання в них.

Annotation. The theses touches upon the problem of children and teena-
gers’ disabilities in Germany. The volunteer programs to train people for this
work are suggested: the Federal Volunteer Service and the Voluntary Social
Year. The main directions and specifics of training are indicated.

Робота в соціальній сфері  це бажання багатьох молодих людей
у Німеччині, коли вони думають про майбутнє. Молодь навчається
на вчителів, які працюють із дітьми та підлітками з особливими по-
требами і на додаток до навчання вже більшість працює в подібних
організаціях.

Перш ніж почати навчання, ви спочатку проходите навчання
в школі для дітей-інвалідів.
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Спочатку потрібно подати документи на FSJ (Добровільний
со ціальний рік). Freiwilligen Sozialen Jahr  це практична освітня про-
грама, яка існує понад 50 років. Ви допомагаєте у соціальному закла-
ді. Від догляду за літніми людьми, дитячого садка, лікарні, культури та
технологій  у ДСР є щось для кожного. Можливі сфери застосуван-
ня різноманітні. Всупереч тому, що випливає з назви, добровільний
соціальний рік не повинен тривати рік. Багато скористаються ча сом
і зобов’язуються взяти на себе 12 місяців. Стаж роботи може стано-
вити від шести до 18 місяців. Щоб отримати сертифікат FSJ, ви по-
винні виконувати FSJ принаймні шість місяців.

Ви також отримуєте щось натомість за свою волонтерську ро-
боту. Ви отримуєте щомісячні кишенькові гроші, безкоштовні семі-
нари, різні знижки, і ви охоплені соціальним страхуванням. При по -
дачі заявки в університети та навчальні компанії добровільна служба
часто зараховується як бонус.

Окрім FSJ, в Німеччині також пропонується Федеральна во-
лонтерська служба (BFD).

Під час стажування ви будете активно допомагати у своєму місці
роботи, наприклад, у дитячому садку, лікарні, церкві чи іншому со-
ціальному закладі. Завдання та діяльність у FSJ залежать від сфери
вашого призначення, а також змінюються від посади до посади.

Інструктор відповідає за вас на місці стажування. Він / вона є ва -
шою контактною особою у закладі.

BFD не має вікових обмежень, тому кожен старше 26 років
може займатися добровільною послугою: Федеральна волонтерська
служба 27+.

Кожні кілька тижнів у вас є перерва під час тренувань. Потім
у вас є «семінар» або «курс». Ваш спонсор FSJ організовуємо для
вас семінари.

Під час семінарів ви зустрічаєтесь із волонтерами з інших уста-
нов та обмінюєтесь із ними досвідом свого добровільного служіння.
Йдеться про те, щоб більше дізнатися про різні теми та контексти,
спробувати щось нове, пізнати людей та отримати багато задоволення.

FSJ регулюється законом у Законі про добровільну службу мо-
лоді. Положення Закону про охорону праці молоді також поширю-
ються на добровільну службу. У добровільній службі також є стандарти
якості для провайдерів. Відповідаючи стандартам якості, у Ні меч -
чині гарантовано, що вас добре підтримають під час вашої добро-
вільної служби.
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Кожна дитина індивідуальна та має іншу інвалідність. Тож перше,
що потрібно зробити, це з’ясувати, що потрібно дитині чи підлітку
і як я повинен поводитися, щоб йому було добре. Звичайно, це
також означає, що вам часто доводиться шукати рішення та про-
грам, які підходять як окремій особі, так і всій групі.

У будь-якому випадку, багато терпіння, велике серце і багато
співпереживання! Важливо, щоб ви розуміли, чому дитина чи мо-
лода людина поводиться так, як вона, і щоб ви могли співчувати їй.
Нарешті, але не менш важливо, ви не повинні жаліти людей з особли-
вими потребами або боятися їх  адже тоді робота вам не підходить.

ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ВАДАМИ СЛУХУ ТА ЗОРУ 

НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ

Данько-Сліпцова Анна
старший викладач кафедри журналістики, 

видавничої справи, поліграфії та редагування
Інституту філології та масової комунікації Університету «Україна»

Ведуча програм UA: Донбас, радіо «Голос Донбасу»
danko_anna@ukr.net

Анотація. Розглядається доступність отримання інформації лю дям
з порушенням зору та слуху. Проводиться порівняльний аналіз тенден-
цій у цій сфері щодо українських загальнонаціональних телеканалів 2010
та 2021 року. Зазначаються недоліки сурдоперекладу та субтитру-
вання на них.

Аnnotation. The availability of information for people with visual and
hearing impairments is considered. A comparative analysis of trends in this
area for Ukrainian national TV channels in 2010 and 2021.The shortco-
mings of sign language translation and subtitling are noted.

У 2010 року Конвенція про права інвалідів набула чинності
в України. Відповідно до неї держави-учасниці вживають усіх на-
лежних заходів для забезпечення людям з інвалідністю можливості
користуватися правом на свободу висловлення думки та переконань.
Щоб забезпечити це право, у Конвенції зазначається, що уряди країн
мають створювати сприятливі умови, щоб ЗМІ (традиційні, нові
медіа та Інтернет-провайдери) надавали свої інформаційні послуги
у доступних і придатних для людей з інвалідністю формах [2].
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І вже аж через 10 років в нашій країні розроблено Національну
стратегію безбар’єрності, у якій цілий розділ присвячений пробле-
мам доступності інформації для людей з різними комунікативними
можливостями. Тож після консультацій з експертами, представни-
ками громадськості та цільовими групами міжвідомча робоча група
Кабміну підготувала пакет пропозицій, спрямованих на покращення
доступу до інформації для людей з порушеннями зору, слуху, мов-
лення та іншими особливостями сприйняття.

Під час роботи експерти виділили чотири основних напрямки
розбудови інформаційної безбар’єрності: 1. доступність інформа-
ції, що надходить від влади; 2. доступність інформації в судовому та
виборчому процесах; 3. доступність інформації під час отримання
публічних послуг; 4. доступність інформації, що транслюється ЗМІ,
у креативних індустріях та спорті.

Саме останньому пункту ми присвятимо найбільшу увагу, адже
переважну більшість інформації людина отримує з відкритих дже-
рел, тобто зі ЗМІ.

Ще у 2010 році, після ратифікації Конвенції про права інвалідів
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення провела моніторинг
українського інфопростору. Тоді державні телеканали випускали
такі програми з сурдоперекладом: «Прямі включення з Кабінету
Міністрів України», два випуски «Новин» (о 13.00 та 18.30), «Перша
студія». МСеред загальноукраїнських приватних телеканлів моні-
торинг зафіксував сурдопереклад у програмі «Вікна», — «СТБ» та
«Головний свідок» «НТН». Не розміщували передачі для людей з ва-
дами слуху п’ять телеканалів — «5», «Ера», «Тоніс», «К1» і «1+1» [2].

Субтитри зафіксували на телеканалах «Новий», «НТН», «ТЕТ»,
«Інтер», «М1», «Україна», «Перший», «СТБ», «ICTV» [2]. Загалом,
моніторинг понад одинадцятирічної давнини показав ставлення мов-
ників до людей з інвалідністю. Фактично, у них суттєво обмежений
доступ до інформації. А ті програми, у які були включені елементи
доступності, часто не відповідали якості та потребам таких осіб.

Чи змінилося щось за 11 років? Глобально — ні, Частково — так.
Значно збільшилася кількість телепередач для людей з вадами слуху.

З 2016 року сайт TSN.ua починає транслювати вечірні випуски
ТСН о 19:30 і недільний «ТСН.Тиждень» із сурдоперекладом. Онлайн-
випуски новин мовою жестів тут перекладають професійні пере-
кладачі — викладачка жестової мови для глухих дітей київської шко -
ли-інтернату Тетяна Радченко та перекладачка жестової мови в театрі
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жесту і міміки Людмила Руденко. Перевагою цих випусків є те, що
телеканал відмовився від звичайної форми, коли в кутку екрана
є маленька картинка з перекладачем, і зробили таку, яка макси-
мально підходить тим, хто погано чує. Сурдоперекладач фактично
став другим ведучим [6].

Запровадили з 2018 року сурдопереклад у новинах:
Телеканал «Прямий» [3] та Суспільне мовлення. Останнє та Все -

українська громадська організація «Українське товариство глухих»
підписали Меморандум про співпрацю з метою повністю забез пе чи -
ти якісний сурдопереклад базового контенту в усіх філіях. З 2018 ро -
ку» [4].

А з 2016 року онлайн-кінотеатр Megogo запустив канал «Ди -
вись як чутно», де 100% контенту транслюється із сурдоперекладом
для людей з порушеннями слуху.

Загалом, сурдопереклад запровадило більшість телеканалів у ви-
пусках вечірніх або (частково) ранкових та денних випусках новин.
Однак, розмір віконечка для перекладача у більшості так і залишився
замаленьким. Переклад же інших програм жестовою мовою майже
відсутній, за поодинокими виключеннями (Ранок на Суспільному).
Про фільми на загальнонаціональних телеканалах розмова взагалі
не йдеться.

Ситуація з субтитрами трохи краща, оскільки більшість телека-
налів вмикають субтитри під час фільмів і деяких програм, однак
новини залишаються без субтитрів. Занепокоює і якість самих суб-
титрів, яка залишається на дуже низькому рівні. Зокрема, 3 вересня
цього року програма «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі
«Україна» вийшла в ефір із автоматичними субтитрами, які подеку-
ди неможливо було розібрати. Субтитри відтворювалися із затрим-
кою, подекуди у 8 секунд, були викладені хаотично: без розділових
знаків, із хаотичною версткою, без чіткої системи використання за-
головних літер тощо [1].

Усе вищезазначене доводить те, що в українському медіапрос-
торі права людей з інвалідністю стоять не на першому місці, а є до-
датковим компонентом. Адже навіть суспільний мовник, який би
за гроші платників податків мав реалізувати право на інформацію
людей з інвалідністю, не має у своєму штатному розписі сурдопе-
рекладачів та тих, хто адаптує субтитри. Однак, поступове враху-
вання потреб людей з інвалідністю в традиційних українських ЗМІ
все ж відбувається.
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Анотація. В цих тезах проаналізовано структуру соціальних ус-
танов по реабілітації інвалідів. Зараз в Україні діють заклади по реа-
білітації різного спрямування (медичного, соціального, професійного),
різних форм власності, різні за кількістю послуг, що ними надаються,
і при цьому на державному рівні не достатньо регулюється їх кількість
і типи. Так, при необхідності пройти курс реабілітації, перед інвалі-
дом постає велика кількість питань.

Аnnotation. This thesis analyzes the structure of social institutions for the
rehabilitation of the disabled. That is, now in Ukraine there are rehabilitation

міждисциплінарний підхід Секція І



institutions of different directions (medical, social, professional), different forms
of ownership, different in the number of services provided by them, and at the
state level their number and types are not sufficiently regulated. Thus, if it is
necessary to undergo a rehabilitation course, a disabled person is faced with
a large number of questions.

За статистичними даними, на даний час в Україні налічується
близько 2,5 млн. інвалідів, у тому числі 122,6 тис. дітей-інвалідів.
Частка осіб цієї категорії в загальній структурі населення становить
близько 5 відсотків.

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалі-
дів, затверджені Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 груд ня
1993 р. № 48/96, передбачають рівні стартові можливості для всіх осіб
незалежно від їх психофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі,
соціально-економічного статусу і визначають такі цільові сфе ри — до-
ступність до матеріального оточення, інформації та комунікацій, осві-
ти, зайнятість, підтримка доходів і соціальне забезпечення, сімейне
жит тя і свобода особистості, культура, відпочинок, спорт і релігія. Ви хо -
дячи із сукупності засобів, які входять до процесу реабілітації і їх спря -
мованості, реабілітаційні процеси можна виділити наступним чином:

– Медична реабілітація включає в себе систему лікувальних за-
ходів, що спрямовані на відновлення порушених чи втрачених фун-
кцій організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних
можливостей організму з метою забезпечення умов для повернення
особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень
та рецидивів захворювання;

– Психолого-педагогічна реабілітація включає в себе систему
пси хологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування
способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання пси-
хологічної допомоги, зокрема щодо формування самоутвердження
і належної самооцінки особою своїх можливостей, засвоєння пра-
вил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-
виховної роботи;

– Професійна реабілітація включає систему заходів, спрямова-
них на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи
здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації,
навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подаль-
шим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням
з урахуванням особистих схильностей та побажань особи;
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– Трудова реабілітація включає систему заходів, розроблених
з урахуванням схильностей, фізичних, розумових і психічних мож-
ливостей особи і спрямованих на оволодіння трудовими навичками
забезпечення трудової діяльності та адаптацію у виробничих умо-
вах, у тому числі шляхом створення спеціальних чи спеціально
пристосованих робочих місць;

– Фізкультурно-спортивна реабілітація включає систему заходів,
розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здо-
ров’я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомо-
гою занять фізичною культурою і спортом функціональних можли-
востей її організму для покращення фізичного і психологічного стану;

– Фізична реабілітація включає систему заходів, спрямованих
на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних
етапах лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне
відновлення особи, виявляють і розвивають резервні і компенса-
торні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, ком-
пенсаторних навичок, користування технічними та іншими засоба-
ми реабілітації, виробами медичного призначення;

– Соціальна реабілітація включає систему заходів, спрямова-
них на створення і забезпечення умов для повернення особи до ак-
тивної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатнос-
ті до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом
соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адапта-
ції, соціального обслуговування задоволення потреби у забезпечен-
ні технічними та іншими засобами реабілітації;

– Психологічна реабілітація включає систему заходів, спрямо-
ваних на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей,
властивостей особи, створення сприятливих умов для розвитку та
утвердження особистості.

З усього видно, що в реабілітаційних процесах задіяні усі сфери
життєдіяльності. Мета такого розширеного реабілітаційного процесу
полягає в тому, щоб створити належні умови повноцінного розвит-
ку для людини з обмеженими можливостями.

Так, розроблена і затверджена державна типова програма реабі-
літації інвалідів, яка спрямована на забезпечення системного підходу
до організації реабілітації, послідовності і наступності в проведенні
багатопрофільних реабілітаційних заходів, запровадження держав-
них реабілітаційних стандартів і установлення контролю за якістю
реабілітаційних послуг.
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Виконується програма шляхом складення індивідуальних про-
грам реабілітації для інвалідів медико-соціальними експертними
комісіями, для дітей-інвалідів — лікарсько-консультативними ко-
місіями лікувально-профілактичних закладів.

Разом з тим, обсяг реабілітаційних послуг, що надаються за ін-
дивідуальною програмою реабілітації інваліда та дитини-інваліда,
не може бути менший від передбаченого програмою.
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Дзядченко Марина Михайлівна
ІІ курс, група ЗСПО-20-1М 

спеціальність «Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.

Анотація. Iнклюзивна освіта — це новий погляд на систему осві-
ти, що відображає гуманність суспільства по відношенню до всіх чле-
нів суспільства, не залежно від фізичних, інтелектуальних, національ-
них расових і інших особливостей.

Особливого значення набувають питання, що стосуються створення
системи освітніх послуг, що забезпечують розвиток дітей незалежно
від стану їх здоров’я і соціального положення.

Аnnotation. Inclusive education is a new view of the education system
that reflects the humanity of society in relation to all members of society, re-
gardless of physical, intellectual, national, racial and other characteristics.
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Of particular importance are issues related to the creation of a system of edu-
cational services that ensure the development of children regardless of their
health and social status.

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами
сьогодні виступає комплексною технологією, особливою культурою
підтримки та допомоги дитині у вирішенні завдань розвитку, на
вчання, виховання, соціалізації. Який визначається цілісною сис-
темно організованою діяльністю, у процесі якої створюються соці-
ально-психологічні та корекційно-педагогічні умови для успішно-
го навчання і психологічного розвитку дитини [1].

Проблема дослідження є досить актуальною в сучасних умовах.
Тому, метою є теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особ-
ливості діяльності команди психолого-педагогічного супроводу учнів
з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.

Дослідження особливостей діяльності команди передбачало
здійснення аналізу досвіду роботи Миронівського інклюзивно-ре-
сурсного центру.

Досягнення високого рівня готовності учасників команди до
здійснення психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими
освітніми потребами можливе через реалізацію низки завдань.

Кінцевим результатом підготовки учасників команди має стати
їх інклюзивна компетентність та готовність до управління проце-
сом роботи з учнями в умовах інклюзивної освіти та в ІРЦ.

Методичне забезпечення підготовки здійснювалося відповідно
до наступних етапів:

І. Діагностично-мотиваційний, вагому роль на даному етапі ві-
діграє мотивація діяльності педагогів. З цією метою нами було запро-
поновано перегляд відео, а також виконання тестових завдань.

ІІ. Теоретичний етап, передбачав ознайомлення з основами інк-
люзивної педагогіки та основами організації й управління проце-
сом діяльності в умовах інклюзивної освіти.

ІІІ. Практичний, на основі засвоєних тем учасники команди
психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП розв’язують ви-
значені нами завдання для самостійної роботи:

IV. Діяльнісний, передбачав формування в учасників команди
психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП навичок розв’язу-
вання соціально-педагогічних ситуацій в інклюзивному середови-
щі школи та ІРЦ.
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Дослідження особливостей діяльності команди психолого-пе-
дагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами до-
зволяє дійти висновку, що попри в всі специфічні заходи важливо
пам’ятати, що основним є не техніки, а позитивний зв’язок між учи-
телем та учнем, позитивне сприйняття учнем вчителя, увага до всіх
аспектів розвитку дитини. Зокрема, усвідомлення важливості її со-
ціального розвитку, щоб у контексті стосунків із ровесниками вона
набула необхідних соціальних навичок. Не менш важливою є злагод-
жена співпраця та спілкування вчителів із батьками дитини з ООП.

Розроблено систему роботи з командою психолого-педагогіч-
ного супроводу учнів з особливими освітніми потребами, що реалі-
зовувалась відповідно до наступних етапів: діагностично-мотива-
ційного, теоретичного, практичного та діяльнісного. На кожному
з визначених етапів здійснювалось формування в учасників коман-
ди психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП потреби у зрос-
танні педагогічної майстерності; вироблення здатності організову-
вати роботу команди фахівців інклюзивного класу; забезпечення
оволодіння стратегіями взаємодії з батьками дітей із особливими
потребами; формування навичок диференційованого викладання
та оцінювання учнів інклюзивного класу; розвиток усвідомленого
розуміння основних положень організації інклюзивної освіти.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СІМ’Ї, 
ЩО ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Диняк Дар’я Олександрівна
IІІ курс, група ЗСР-19-1, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.

Анотація. В даних тезах викладено теоретичні засади дослідження
категорії сім’ї, яка виховує дитину з інвалідністю. Перелічені вчені,
першими почали вивчати дану категорію населення. Також узагальне-
но роль та функції сім’ї, в якій виховується дитина з особливими ос-
вітніми потребами.

Annotation. These theses set out the theoretical foundations of the study
of the category of family raising a child with disabilities. These scientists were
the first to study this category of the population. The role and functions of the
family in which a child with special educational needs is brought up are also
generalized.

Перші дослідження про взаємовплив хвороби й інвалідності
одного з членів сім’ї на родичів проводилися у 30-ті роки XX століття
в Сполучених Штатах Америки у науково-дослідних центрах у Бал ти -
морі, Йельському університеті. Національному інституті охорони
здоров’я у Вашингтоні, Філадельфійському центрі виховання дітей
і Темпльському університеті. Особлива увага приділялася вивчен-
ню впливу сімейних факторів у розвитку шизофренії (Г. Бейтсон,
Д. Джексон, 3. Уікленд, Д. Хейлі, В. Сатір і П. Вацлавік — Інститут
психічних досліджень, Паоло-Альто, Каліфорнія) [2, с. 65].

У 80-ті роки виник цілий напрям у педагогіці, орієнтований на
залучення матері до виховання і навчання дитини з церебральним
паралічем з перших місяців життя (А. Петьо, А. Акош, М. Акош —
Угорщина); досліджується взаємовплив дитини з інтелектуальною
та фізичною недостатністю і всіх членів родини (М. Селіман, Р. Дар -
лінг — США) [3].

Дослідження сім’ї, яка має хронічно хвору дитину і дитину-ін-
валіда, у вітчизняній науці зосередились головним чином у галузі
психіатрії, педагогіки (дефектології) і психології: проблеми виховання
і догляду за дитиною з церебральним паралічем — у працях М. Іп -
по літової, дітей з психоневрологічними захворюваннями — у пра-
цях С. Болтівця, виховання в сім’ї глухої дитини — Л. Лебедєвої,
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Л. Ступнікової, Л. Вікулової, Н.Бєлопольської, вплив дитини з врод-
женими патологіями на психологічне самопочуття в сім’ї — у до-
слідженнях В. Юрьєва, робота допоміжної школи з сім’ями —
В. Синьова, підходи до консультування сімей з дітьми, які мають
відхилення у розвитку — у працях Р. Майромяна і М. Сємаго, напря-
ми розвитку медико-соціальної допомоги сім’ям, які мають дітей-
інвалідів — І. Каткової. Питання психологічного мікроклімату
сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами здоров’я, висвіт-
люються в статтях педагогів 3. Зайцевої, І. Іванової [1, с. 6–8].

Визначення соціального поняття «інвалідність» дорослих і дітей
суттєво не відрізняється. Деякі автори дотримуються протилежної
точки зору, зважаючи на те, що інвалідність дорослих пов’язана з їх
непрацездатністю. Проте, визначення непрацездатності людини не
завжди адекватно відбиває взаємодію між соціальними умовами
життя (очікуваннями) і здібностями особистості. Непрацез дат -
ність — насамперед, втрата чи обмеження можливості діяти у житті
суспільства нарівні з іншими. У такому розумінні непрацездатність
у дітей — це обмеження життєдіяльності у реалізації здібностей.

В Україні для виявлення, обліку та діагностики дітей і підлітків
з вадами розвитку функціонують зональні психолого-медико-педаго-
гічні консультації, які підзвітні органам державного та муніципально-
го управління освітою. Психолого-медико-педагогічні консультації
відбирають дітей до спеціальних навчально-виховних, лікувальних
закладів, консультують батьків і педагогів з питань надання меди-
ко-психологічної допомоги цим дітям.

Сім’ю, що виховує дитину з особливими освітніми потребами,
безумовно, можна вважати специфічною, так, як процес виховних
функцій складніший і більш специфічний. Це пов’язано з тим, що
поява дитини з особливими освітніми потребами, як правило, змі-
нює стиль життя сім’ї, її життєві перспективи.

Специфічність функцій, що виконує сім’я з дитиною, що має
особливі освітні потреби, мають свої особливі характеристики, а саме:
включення в соціальне середовище, залучення до нормального жит -
тя і праці в межах можливостей дитини, компенсаторна функція,
яка передбачає забезпечення батьків інформацією та формування
вмінь, яких вони не набули в процесі життєдіяльності сім’ї.

Велика роль сім’ї в соціалізації дитини з особливими освітніми по -
требами не заперечлива. Члени родини зазвичай забезпечують дити ні
з особливими освітніми потребами умови життя, опіку, виховання та

48

Секція І Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 



49

освіту, передають досвід, навчають нормам суспільного життя. Сім’я
створює умови, які включають в дію компенсаторні механізми дитини
і сприяють мобілізації та реалізації фізичних та психічних ресурсів.

Список використаних джерел

1. Довіра і надія: інформаційно-методичний бюлетень. — № 5. — 1995. —
К.: Л.Т.Д., 1995. — 54 с.

2. Синица И.Е. О такте и мастерстве / Синица И.Е. — К.: Радянська
школа, 1976. — 168 с.

3. Таланчук П.М. Комплексний підхід до проблем інвалідів. Ста тис ти -
ка, дійсність, майбутнє / П.М. Таланчук, Д. Конопліцька // Соціальний
захист. — № 11. — 2001. — С. 118–120.

МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
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Анотація. В даних тезах досліджується моделі соціальної допомо-
ги людям з інвалідністю. Розглянуто основні засади соціальної моделі.
А також окреслені перспективи розвитку.

Annotation. These theses investigate the models of social assistance to
people with disabilities. The basic principles of the social model are conside-
red. And also the prospects of development are outlined.

На сьогодні у світі існує кілька моделей соціальної допомоги
людям з особливими потребами. Модель соціальної роботи — це су-
купність теоретичних положень та технологій практичної діяльності.
У межах медичної моделі соціальна допомога передбачає: патронаж
людей з особливими потребами вдома; медичне обслуговування;
забезпечення медикаментами; санаторне лікування; виплату кош-
тів та реалізацію пільг, гарантованих державою.

Завдання соціальної допомоги у межах цієї моделі полягає
у підтриманні життєдіяльності особистості здебільшого за допомо-
гою медичних заходів та з домінуючим акцентом на соціальному за-
хисті людей з особливими потребами [2].

У межах соціальної моделі допомога людям з особливими по-
требами передбачає: розширення сфери соціальних контактів людей

міждисциплінарний підхід Секція І



з особливими потребами; створення умов для їх довільного переміщен-
ня; забезпечення юридичного, психологічного, медичного консульту-
вання; навчання дітей з особливими потребами у загальноосвітніх
школах; допомогу у професійному самовизначенні та працевлаш-
туванні; організацію роботи по допомозі людям з особливими по-
требами у самореалізації та самоствердженні; залучення волонтерів
до роботи з людьми з особливими потребами.

Стрижнем соціальної моделі є взаємозв’язок між людиною
з особливими потребами та соціумом, а не відхилення в її здоров’ї та
розвитку. Обмежені можливості розуміються як наслідок того, що со-
ціальні умови звужують можливості самореалізації людей з особливи-
ми потребами. Суспільство має адаптувати існуючі в ньому стандарти
до потреб людей з обмеженими можливостями, для того, щоб вони не
почувалися заручниками обставин та обмеженої дієздатності [2].

Кожна держава має систему соціальних інститутів, які безпосе-
редньо чи опосередковано займаються вирішенням соціальних про-
блем — виступають у якості соціальних ресурсів. До них належать:
соціальні інститути виховання (загальноосвітні школи, школи-ін-
тернати, вищі навчальні заклади, позанавчальні заклади); державні
органи соціальної роботи з населенням (територіальні центри по
роботі з населенням, соціальні служби молоді, притулки, реабіліта-
ційні центри тощо); громадські організації (благодійні фонди, гро-
мадські об’єднання, товариства); церква.

Організація та здійснення соціальної допомоги у межах цих ін-
ститутів неможливі без використання різноманітних технологій. Тех -
нологічні ресурси — це сукупність форм, методів, засобів та прийомів,
що застосовуються соціальними службами, окремими закладами
соціального обслуговування, соціальними педагогами та працівни-
ками з метою досягнення успіху соціально-педагогічної роботи та
забезпечення завдань соціального захисту населення. Серед най-
більш поширених технологічних ресурсів соціальної роботи можна
виокремити організаційні форми, діагностичні техніки, психотера-
певтичні методи, індивідуальне консультування, тренінги тощо.
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Добровіцька Олена Олександрівна
к. пед. н., доцент кафедри правових та інформаційних технологій
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Анотація. Розглянуто результати анкетування для визначення
рівня ставлення суспільства до людей з інвалідністю, а також їх влас-
не ставлення до таких людей.

Аnnotation. The results of the questionnaire to determine the level of so-
ciety’s attitude to people with disabilities, as well as their own attitude to such
people are considered.

Люди з інвалідністю є серед усіх верств населення будь-якого
суспільства. А рівень відношення до осіб з обмеженими можливос-
тями є відображенням рівня розвитку суспільства в цілому.
Звичайно протягом останніх десятирічь і в Україні відбулися суттє-
ві зміни щодо ставлення до людей з інвалідністю, але чи так досте-
менно та реально сьогодні суспільство готове сприймати таких осіб
рівними собі?

З метою визначення рівня ставлення суспільства до людей з ін-
валідністю, а також їх власне ставлення до таких людей було роз-
роблено низку запитань та запропоновано анкетування у вигляді
Google форми, яка була направлена на виявлення думок про людей
з інвалідністю у відкритому соціумі. Продемонструємо лише незнач-
ну частину результатів дослідження. Було охоплено респондентів
різного віку та різних професій, з яких 76% — жінки та 24% — чо-
ловіки. Зокрема, розподіл за віковим критерієм продемонстровано
на діаграмі (див. рис. 1).

Більшість опитаних працює у сфері освіти (61%). Також серед рес-
пондентів були домогосподарки (7%), працівники сфери послуг (7%),
студенти (5%), менеджери (5%), військовослужбовці (3,3%), медичні
працівники (3,3%), учні (3,3%), працівники сільського господарства
(1,7%), юристи (1,7%), робітники (1,7%). Доречно відмітити, що 78,3%
опитаних мають серед своїх знайомих людей з інвалідністю.

На запитання «Як Ви вважаєте, чи українське суспільство толе-
рантно ставиться до людей з інвалідністю?» 46,7% респондентів вва-
жають, що наше суспільство не зовсім готове сприймати таких лю -
дей, 43,3% опитаних відповіли, що все залежить від ситуації, 6,7%
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впевнені, що суспільство цілком толерантно ставиться до людей
з інвалідністю, 3,3% респондентів заперечують таке ставлення вка-
зуючи про неготовність розуміння та позитивного ставлення до
таких людей у соціумі.

Рис. 1 — Вікові межі респондентів

На запитання «Як, на Вашу думку, суспільство повинно стави-
тись до людей з інвалідністю?» відповіді розподілились так: 80%
вбачають у підтримці щодо прагнення до самореалізації, 56,7% рес-
пондентів радять сприймати осіб з інвалідністю такими, які вони є,
а 53,3% пропонують не акцентувати увагу на інвалідності, бачити
перш за все людину, а не її вади.

Рис. 2 — Як суспільство повинно ставитись до людей з інвалідністю

Позитивне бачення щодо можливостей перебування та само-
реалізації таких людей у соціумі підтверджується й тим, що усі 100%
опитаних наголошують на необхідності подолання проблем без-
бар’єрності і створення спеціальних умов для безперешкодного
функціонування та пересування людей з інвалідністю (пандуси, зву-
кові сигнали світлофорів, написи шрифтом Брайля, широкі зручні
двері в громадських місцях, підйомники і платформи в транспорті
та біля будівель і т.д.). Також 100% респондентів на запитання «Як
спілкуватися з людиною з інвалідністю?» відповіли «у звичайному
тоні, як і з усіма іншими». Хоча були ще варіанти: «з почуттям жа -
лю», «поступатися у всьому», «не починати розмову».
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Приємно відмітити, що 70% респондентів відчувають бажання
допомогти, коли бачать людину з інвалідністю, 60% співчувають,
23,3% опитаних вдячні долі, що це сталося не з ними, 20% відчувають
жалість, 3,3% — страх, 1,7% — повагу. І що, особливо важливо, жо -
ден з респондентів не відчуває зневагу чи презирство до таких лю -
дей. Але на запитання «Чи потрібно поводити себе поруч з такими
людьми по іншому?» 77,8% респондентів відповіли «ні», і 22, 2%
ствердили, що «так». Це пояснюється лише усвідомленою необізна-
ністю правил поводження з такими людьми і потребування порад,
як це робити правильно.

Що ж до звичайних буденних запитань: 66,7% респондентів
притримали б двері і допомогли б заїхати до магазину, якби стикну-
лися в дверях з людиною, яка користується інвалідним візком, 28,3%
опитаних запитали б чи потрібна допомога, 5% — самостійно завез-
ли б її до магазину, не питаючи дозволу, але жоден з опитаних не
пройшов би повз.

80% респондентів зробили б зауваження, якби стали свідком
дискримінаційного ставлення до людини з інвалідністю, 20% — ви-
кликали б поліцію, тобто жоден не залишився б байдужим до такої
ситуації.

Отже, за результатами дослідження, можна зробити висновки,
що суспільство певною мірою готове до сприйняття та рівноправ-
ності осіб з інвалідністю у соціумі але потребує переконливих під-
став та допомоги на державному рівні. Вважаємо, що дане дослід-
ження може стати основою для пошуку ефективних методів зміни
та формування позитивного ставлення до людей з інвалідністю.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ФОРМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Дрюков Олександр Володимирович
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, 

фізичної культури і спорту
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

drukovalex@ukr.net

Анотація. У статті підкреслюється, що метою інклюзивної осві-
ти є реалізація прав дітей з особливими потребами до навчання, їх ін-
теграція в суспільство, залучення їхніх сімей у навчальний процес.
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Аnnotation. In the article it stressed that the aim of inclusive education
is to realize the rights of children with special needs to education, their integ-
ration into societу, involving their families into educational process

До кінця ХХ століття в багатьох країнах світу (США,
Великобританії, Швеції, Німеччині, Італії, скандинавських краї-
нах) реалізувався принцип інтегрованого підходу — надання дітям
з проблемами в розвитку можливості навчання в масовій школі
разом зі звичайними дітьми (Колупаєва А. та ін., 2010).

А. Колупаєва стверджує, що у сучасній світовій освітній полі-
тиці визначаються кілька підходів до надання освіти дітям з обме-
женими можливостями здоров’я. Основні з них: мейнстримінг, ін-
теграція, інклюзія (Колупаєва А. та ін., 2010, 2011).

Починаючи з 90-х років XX ст., провідною моделлю сучасних
суспільносоціальних стосунків стосовно осіб з обмеженими мож-
ливостями визначено інклюзію, яка ґрунтується на визнанні та по-
вазі індивідуальних людських відмінностей і передбачає збережен-
ня відносної автономії кожної суспільносоціальної групи,
а уявлення та стиль поведінки, притаманний традиційно доміную-
чій групі, мають модифікуватися на основі плюралізму звичаїв та
думок (Колупаєва А., 2012).

Саме інклюзивна освіта, на думку нідерландського дослідника
К. Рейсвейка, сприятиме: розвитку здібностей дитини; визнанню
того, що нормальний розвиток не є загальноприйнятою «нормою»;
задоволенню особливих потреб; створенню системи підтримки;
функціональному підходу до лікування та навчання; участі батьків
у лікуванні та навчанні їхніх дітей (Колупаєва А., 2012).

А. Колупаєва зазначає наступне: «Інклюзивна освіта передба-
чає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам
і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її пси-
хофізичного розвитку. Інклюзивне навчання — гнучка, індивідуалі-
зована система навчання дітей з особливостями психофізичного
розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем про-
живання. Навчання (у разі потреби) відбувається за індивідуальним
навчальним планом, забезпечується медико-соціальним та психо-
лого-педагогічним супроводом» (Колупаєва А., 2012).

Інклюзивна освіта базується на принципі забезпечення основ-
ного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживан-
ня. Інклюзивну освіту як систему освітніх послуг має забезпечувати
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інклюзивна школа — заклад освіти, що адаптує навчальні програми
та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, вико-
ристовує наявні в громаді ресурси, залучає батьків, фахівців для на-
дання спеціальних послуг відповідно до потреб кожної дитини, за-
безпечує сприятливий клімат в освітньому середовищі (Колупаєва
А., 2009; 2012).

Основні принципи інклюзивного навчання: всі діти мають на-
вчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не
зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;
школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх
учнів, узгоджуючи різні види й темпи навчання; забезпечення якіс-
ної освіти для всіх завдяки відповідному навчальнометодичному
забезпеченню, застосуванню організаційних заходів, розробці
стратегії викладання, використанню ресурсів і партнерських зв’яз-
ків зі своїми громадами; діти з особливими освітніми потребами
(далі ООП) мають отримувати додаткову допомогу, яка може знадо-
битися їм для забезпечення успішності процесу навчання
(Колупаєва А., 2010; 2012).

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних де-
мократичних ідей: всі діти — цінні й активні члени суспільства.
Навчання в інклюзивних освітніх закладах корисне як для дітей
з особливими освітніми потребами, так і для інших дітей, членів
родин та суспільства в цілому. Взаємодія зі здоровими дітьми спри-
яє когнітивному, фізичному, мовленнєвому, соціальному та емоцій-
ному розвиткові дітей з особливими освітніми потребами. При
цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні мо-
делі поведінки дітям з ООП і мотивують їх до розвитку та цілеспря-
мованого використання нових знань і вмінь. Взаємодія між учнями
з особливими освітніми потребами та іншими дітьми в інклюзив-
них класах сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків.
Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати і толе-
рантно ставитися до людських відмінностей, вони стають більш
чуйними, готовими до взаємодопомоги (Колупаєва А., 2012).

Інклюзивні підходи також корисні для сім’ї. В цьому випадку
родини дітей з особливими освітніми потребами можуть отримува-
ти підтримку з боку інших батьків, вони краще розуміють, у чому
розвиток їхніх дітей типовий, а в чому атиповий, а також беруть ак-
тивнішу участь у процесі навчання і виховання (Колупаєва А. та ін.,
2011).
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Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
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Анотація. Складовими моделі інклюзивної освіти прийнято вва-
жати: командний підхід; задоволення індивідуальних потреб дітей;
співпрацю з батьками; створення сприятливої атмосфери в дитячому
колективі. Спільна мета міждисциплінарної команди інклюзивної ді-
яльності полягає у допомозі вихованцям з особливими потребами адап-
туватися в соціумі повноцінних однолітків, організації процесу навчання
цікавим і продуктивним, навчанні вчитися в силу своїх можливостей
і здібностей, підготовці їх до життя у суспільстві.

Аnnotation. The components of the model of inclusive education are
considered to be: team approach; meeting the individual needs of children;
cooperation with parents; creating a favorable atmosphere in the children’s
team. The common goal of the multidisciplinary team of inclusive activities is
to help students with special needs to adapt to the society of full-fledged peers,
to organize the learning process interesting and productive, to learn to learn
due to their capabilities and abilities, to prepare them for life in society.

Згідно Концепції розвитку інклюзивної освіти міждисциплінар-
ність простежується в реалізації інклюзивної моделі освіти, в таких
напрямках: 1) організація навчально-виховного процесу, котрий би
задовольняв освітні потреби всіх дітей; 2) розробка системи надання
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спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освіт-
німи потребами; 3) створення позитивного клімату в навчальному
середовищі та поза його межами.

Міждисциплінарний підхід в інклюзивній діяльності здійсню-
ється в напрямках: 1) реалізація інклюзивної моделі освіти та її скла-
дових; 2) модернізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх
вчителів початкових класів до інклюзивної діяльності відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки; 3) створення мульти-
дисциплінарної групи психологомедико-педагогічного супроводу
дитини з особливими потребами та налагодження взаємодії із зов-
нішніми організаціями та фахівцями.

Інклюзивна освітня політика України, відповідає сучасній сві-
товій тенденції і прагненням європейського і світового суспільства
до інтегрування осіб з особливостями психофізичного розвитку
в соціум. У зв’язку з цим постають нові вимоги до професіограми
спеціаліста, який працюватиме в умовах інклюзивного простору, до
зміцнення і послідовного вдосконалення кадрового забезпечення.
В Україні постала нагальна потреба більш якісної підготовки фахів-
ців до роботи з дітьми з особливими потребами.

Окреслена мета передбачає реалізацію мультидисциплінарною
командою основних завдань інклюзивної діяльності: 1) подолання
соціальної ізольованості вихованців; 2) забезпечення максимальної
корекції порушень психофізичного розвитку дітей з особливими
потребами — створення необхідних умови для навчання дітей цієї
категорії; 3) формування дитини з особливостями розвитку як соці-
ально активної особистості, яка буде здатною до самореалізації
і зможе встановлювати систему відносин з оточенням.

Вважаю, що всі фахівці, які взаємодіють з дитиною — вчитель,
асистент учителя, психолог, соціальний педагог, логопед, дефектолог,
учитель фізичної культури, реабілітолог, медичний працівник та бать-
ки, повинні брати участь у цілеспрямованому продуманому розробле-
ному спільними зусиллями процесі, головними етапами якого є: ана-
ліз психофізичного стану розвитку дитини; оперативне і стратегічне
планування індивідуальної програми розвитку з опорою на сильні
сторони дитини з особливими потребами та її потреби; моніторинг
перебігу навчально-виховного та корекційно-розвивального процесу.

Усі діти заслуговують на середовище, яке задовольняє їхні по-
треби бути здоровими, відчувати себе безпечно, захищено від будь-
яких проявів жорстокого поводження, нехтування з боку дорослих.
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Комфортне, емоційно підтримуюче, стимулююче середовище забез-
печує кожній дитині інтерес до пізнання, сприяє навчанню, спів-
праці й особистому розвитку.
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ПОЛТАВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
В.Г. КОРОЛЕНКА — ОСЕРЕДОК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 
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Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка,
магістр культурології

Анотація. В статті розкрито особливості соціалізації дітей з синд -
ромом Дауна. Проаналізовано основні ресурси Полтавського літератур-
но-меморіального музею В.Г. Короленка щодо соціалізації учнівської та
студентської молоді. Охарактеризовано діяльність менеджерів музейної
справи, котрі використовують експонати музею як засоби соціалізації
дітей з особливими потребами.
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Annotation. The article reveals the features of socialization of children
with Down syndrome. The main resources of the Poltava Literary Memorial
Museum V.G. Korolenko on the socialization of pupils and students. The ac-
tivity of museum managers who use museum exhibits as a means of sociali-
zation of children with special needs is described.

Соціалізація — процес входження людини в суспільство разом
із її соціальними зв’язками та інтеграцією в різні типи соціальних
спільнот, унаслідок чого відбувається становлення соціального ін-
дивіда, стверджують науковці [1, с. 79]. За своїм змістом, — пові-
домляють дослідники, — соціалізація — це процес двобічний, який
містить, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду шля-
хом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’яз-
ків, з іншого — активне відтворення індивідом системи соціальних
зв’язків за рахунок його діяльності, входження в соціальне середови-
ще [1, с. 79]. Проблемі соціалізації особистості на сучасному етапі
присвятили свої дослідження Є. Кузьмін, Б. Ломов, Г. Андреєва,
Б. Вульфов, М. Лукашевич, В. Москаленко, А. Мудрик, А. Капська.
Алла Йосипівна стверджує: соціалізація — інтерактивний процес,
оскільки має на увазі взаємодію представників старших і молодших
поколінь. Старші покоління передають молодшим свої знання, фор-
мують у них уміння, необхідні для самостійного життя. При цьому
у результаті взаємодії з іншими людьми у індивіда з’являються
власні переконання, моральні стандарти... [4, с. 6].

Відвідуючи Полтавський літературно-меморіальний музей
В.Г. Короленка, учнівська та студентська молодь дізнається про по-
лтавський період життя Володимира Галактіоновича Короленка.
«Совістю інтелігенції», «адвокатом слабких і пригнічених», «мо-
ральним генієм», «апостолом дієвої любові» називали сучасники
Володимира Галактіоновича, письменника-гуманіста кінця ХІХ —
початку ХХ століття. Короленко більше 20 років прожив у Полтаві,
яку любовно величав «містом-садом». Мешкаючи в нашому місті
в буремні роки Жовтневого перевороту і громадянської війни
(1917–1921 р.р.), великий Праведник рішуче виступив проти теро-
ру й насильства, засудив великодержавний шовінізм, послідовно
відстоював гуманістичні ідеали. У листуванні з різними адресатами
В.Г. Короленко все частіше пише «наша Україна», «наша полтав-
ська земля», називає себе професійним «спостерігачем полтавсько-
го життя».
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Відомо, особливе місце у творчості письменника посідає пробле-
ма зображення злиденного, тяжкого життя бездомних, безпритуль-
них дітей. Словами свого друга В.Г.Короленко у творі «У поганому
товаристві» говорить, що не міг собі уявити, щоб діти могли жити без
«дому», … члени «лихого товариства» жили в підземеллі [2].

Використання менеджером музейної роботи ресурсів Пол тав -
сь кого літературно-меморіального музею В.Г. Короленка (творів
письменника, біографічних даних, його листування з членами ро-
дини, з більшовицькими лідерами) щодо соціалізації учнівської та
студентської молоді виступає засобом збагачення знань, гордості, що -
до історичного минулого свого народу, підвищення зацікавленості
до невідомого, бажання вивчати історію, літературу рідного краю.

Відвідувачі дізнаються, що громадська та літературна діяль-
ність Володимира Галактіоновича — письменника-гуманіста тісно
пов’язана саме з українською культурою к. ХІХ — поч. ХХ ст. Тісні,
дружні стосунки споріднювали В.Г. Короленка й українських пись-
менників-сучасників П. Грабовського, М. Коцюбинського, Панаса
Мирного. У родині Короленків збереглися спогади про те, як вони
відвідували театр, захоплювалися прекрасним виконанням україн-
ських п’єс і виконавським талантом М. Заньковецької. Софія Ру со -
ва — громадська діячка, організаторка «Просвіти», одна з найвидат-
ніших засновниць жіночого руху в Україні, член Центральної Ради,
авторка концепції національного виховання, згадує: «У Ко ро ленка
бували теж журфікси, у нього збиралась уся російська інтеліген-
ція…». На цих журфіксах подавались різні новини з Петербурга, як
літературні, так і політичні, і читались листи з різних далеких місць
заслання, конспіративно збирались гроші на арештованих та на не-
легальну літературу [3, с. 51–52].

Таким чином, Полтавський літературно-меморіальний музей
В.Г. Короленка є осередком соціалізації дітей з синдромом Дауна,
де менеджери музейної справи використовують експонати музею
як засоби соціалізації дітей з особливими потребами.
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТЕБАМИ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Жидких Марія Олександрівна
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою спеціальності «Психологія»
Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н., доц.

Анотація. У роботі здійснено аналіз поняття «соціалізація» дітей
з особливими потребами. Проаналізовано проблеми дітей з особливими
освітніми потребами. Акцентовано увагу на Концепції розвитку інк-
люзивної освіти, що спрямована на виконання вимог міжнародних нор-
мативно-правових документів та на розробку механізмів упровад-
ження інклюзивної освіти. Розкрито особливості соціалізації дітей
з особливими потребами у сучасному українському суспільстві. Роз гля -
нуто інклюзивний підхід, під яким розуміють створення таких умов,
за яких усі діти мають однаковий доступ до освіти, однакові можли-
вості отримати досвід, знання та подолати упереджене ставлення до
тих, хто має «особливі потреби».

Аnnotation. The paper analyzes the concept of «socialization» of children
with special needs. The problems of children with special educational needs
analyzed. Emphasis placed on the Concept of Inclusive Education Deve lop -
ment, which aimed at meeting the requirements of international regulations
and developing mechanisms for the implementation of inclusive education.
An inclusive approach considered, which means creating such conditions
under which all children have equal access to education, equal opportunities
to gain experience, knowledge and overcome prejudice against those with
«special needs».
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Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права
навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини
з особливими освітніми потребами, зокрема з особливостями пси-
хофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу [1].

Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особ-
ливими потребами у загальноосвітніх школах за рахунок застосу-
вання методів навчання, що враховують індивідуальні особливості
таких дітей.

Концепція інклюзивної освіти в Україні відображає одну з го-
ловних демократичних ідей — усі діти є цінними й активними чле-
нами суспільства.

Навчання в інклюзивних закладах освіти є корисним, як для
дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з нормаль-
ним рівнем розвитку, членів суспільства в цілому [2].

Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні
можуть розподілятися за групами відповідно своїх характеристик
в окремих класах на цілий день або пів дня. В інклюзивному класі
можливості створюються для всіх учнів з тією метою, щоб вони на-
вчалися разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі.

Соціалізація — це процес входження людини в суспільство ра -
зом із її соціальними зв’язками та інтеграцією в різні типи соціаль-
них спільнот, внаслідок чого відбувається становлення соціального
індивіда.

Труднощі дітей з особливими потребами пов’язані не лише
з відчуттями фізичного обмеження і дискомфорту, переживанням
втрати своїх можливостей, але й з «багажем» того негативного став-
лення, з яким стикається людина у своєму найближчому оточенні.
З інвалідністю асоціюється не лише фізична чи психічна неспро-
можність [5]. Уявлення про дитину з особливими потребами, як про
людину, яка багато чого не може робити, яка потребує допомоги
інших, викликає найчастіше почуття жалю. Це заважає також дити-
ні включатися в активні соціальні взаємовідносини. І щоб уникну-
ти такого ставлення, діти з особливими потребами здебільшого
спілкуються лише з подібними до себе.

Більшість дітей з особливими потребами в Україні, перебуваючи
вдома або в інтернаті, не отримує належної освіти, необхідних знань,
умінь, навичок, які забезпечували б їм можливість нормальної адап-
тації до життя в суспільстві, здобуття певної професії, сприяли б са-
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морозвитку, самореалізації, самовдосконаленню особистості в по-
дальшому житті. Отже, такі діти виявляються непідготовленими до
життя у звичайному для пересічної людини сенсі.

В Україні розроблено Концепцію розвитку інклюзивної освіти,
що спрямована на виконання вимог міжнародних нормативно-
правових документів та на розробку механізмів впровадження інк-
люзивної освіти.

Метою Концепції є діяльність, спрямована на:
– визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти

в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій
дітям з особливими освітніми потребами;

– створення умов для удосконалення системи освіти та соці-
альної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому
числі, з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних техно-
логій, зокрема, інклюзивного навчання;

– формування нової філософії суспільства щодо позитивного
ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку
та інвалідністю [3].

У нашому суспільстві проблеми самореалізації дітей з особли-
вими потребами розв’язують спеціальні заклади, мета діяльності
яких — допомогти кожній дитині ствердитися і соціально інтегру-
ватися, наскільки дозволяють можливості, зумовлені структурою
нозології [4]. Для того, щоб всебічно допомогти дітям із затримкою
психічного розвитку, спеціальні заклади повинні стати для них
важливим, але не єдиним місцем життя. Виховання та навчання
таких дітей охоплює спеціальні психолого-педагогічні, культурно-
гігієнічні й індивідуальні загальнорозвивальні заходи, спрямовані
на зміни в розвитку та перспективний розвиток дитини.

Суттєве завдання полягає в тому, щоб сформувати в суспільстві
розуміння проблем дітей, які мають особливості в розвитку та спри-
яння їх самореалізації в інклюзивному освітньому середовищі [2].

Отже, реалізація прав на освіту дітей з особливими потребами
розглядається як одне з найважливіших завдань сьогодення. Отри -
мання такими дітьми якісної загальної та професійної освіти є однією
з основних і невід’ємних умов їх ефективної соціалізації, забезпе-
чення повноцінної участі в житті суспільства, успішної самореалі-
зації в різних видах освітньої, а в майбутньому — професійної і со-
ціальної діяльності.
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ПРИНЦИП ІНКЛЮЗИВНОСТІ 
В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ

Загорулько Костянтин Вікторович
ІІІ курс, група ОО-18-1, спеціальність «Облік і оподаткування»

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.

Анотація. Обґрунтовано інструментарій забезпечення інклюзив-
ності ринку праці. Реалізація політики, яка базується на основах інк-
люзивного розвитку ринку, обумовлена, насамперед, вимогою сьогодення
збалансувати існуючий ринок праці шляхом підвищення рівня й якості
зайнятості населення, збільшення конкурентоспроможності й розши-
рення можливості працевлаштування робочої сили, а також підви-
щення рівня соціальної інтеграції на ринку праці, особливо для соціаль-
но вразливих груп населення.

Annotation. The tools for ensuring the inclusiveness of the labor market
are substantiated. The implementation of the new policy, based on inclusive
market development, is primarily due to the current requirement to balance
the existing labor market by improving the level and quality of employment,
increasing competitiveness and employment opportunities, as well as increasing
social integration in the labor market, especially for socially vulnerable groups.

Глобальні потрясіння, які характерні для економік практично усіх
без винятку держав ХХI століття і пов’язані з соціально-економічни-
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ми кризами, пандемією COVID-19, демонструють вразливість дер-
жав та необхідність повної перебудови підходів до міждержавних
взаємодій та принципів функціонування національних економік.

Важливим пріоритетом є, з одного боку, сталість економічного
зростання, а з іншого, — максимальна інклюзивність.

Нинішній суспільний діагноз — загострення нерівності між
людьми за статками і можливостями для особистісного розвитку,
порушення прав людини, дискримінація — актуалізував необхідність
переходу до загальнодоступного, інклюзивного розвитку.

Інклюзія виступає таким принципом організації життя у сус-
пільстві та, зокрема, в економіці, згідно з яким усім людям забезпе-
чуються можливості доступу до життєво важливих сфер — ресурсів,
місць прикладання праці, освіти, культури, прийняття політичних
рішень, які підвищують їхні шанси на добробут, самореалізацію.
набуття вищого статусу, і жодна людина (незалежно від зовнішності,
походження, стану здоров’я, гендерної ознаки, а також місця її про-
живання тощо) не відчуває себе виключеною із суспільних процесів.

Інклюзія базується на двох складових:
1) створення можливостей/шансів, у тому числі економічних,

для всіх членів суспільства;
2) залучення до розподілу вигод від розвитку і сталого зростання.
Однак підхід «пасивного учасника» інклюзії (коли люди отри-

мують вигоди від економічного зростання, не беручи активної участі
у збільшенні доходу) лише завдяки частковому перерозподілу дохо-
ду на їхню користь (через різні форми державної підтримки) вже не
підтримується.

Акцент економічної інклюзії — на продуктивній зайнятості для
всіх груп населення, їхньому задіяні в економічній діяльності та ство-
ренні доданої вартості. А вже таким чином забезпечується участь
у розподілі доходів.

Інклюзивний підхід актуалізувався за сформованої різновек-
торності трендів економічного зростання та зайнятості (економічне
зростання адекватно не позначилося на зайнятості) та бідності, що
призвело до загострення нерівності між людьми за статками і мож-
ливостями для розвитку. І це формує виклики для подальшого еко-
номічного прогресу та соціальної згуртованості суспільств. Стає де-
далі очевиднішим, що подальший суспільний прогрес залежить не
лише від суто економічного зростання, а й від того, наскільки саме
бідні люди зможуть отримувати вигоди від цього зростання.
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Ключовими засадами інклюзивного розвитку є такі:
– широкі суспільні цілі та всебічний розвиток людини;
– скорочення нерівності й бідності, забезпечення згуртованос-

ті (соціальна інклюзія);
– активна участь громадян в економічній діяльності (економіч-

на інклюзія);
– участь у бережливому використанні природних ресурсів і за-

хисті навколишнього середовища (екологічна інклюзія);
– формування рівноцінних базових умов і шансів для жителів

у містах і сільській місцевості (територіальна інклюзія);
– інклюзія між поколіннями.
Акцент економічної інклюзії — на створенні умов для продук-

тивної зайнятості для всіх груп населення, задіяні в економічній ді-
яльності та створенні доданої вартості, і, таким чином, їх участі
у розподілі доходів. Лише участь у розподілі доходів завдяки пере-
розподілу через різні форми державної підтримки («пасивна інклю-
зія») призводить до формування «професійних» утриманців і їх ви-
ключення з активної економічної діяльності.

Інклюзивний розвиток — це оновлення концепції сталого роз-
витку в частині посилення соціоекономічного аспекту сталості. Кон -
цепція інклюзивного розвитку сформувалась у процесі еволюціону-
вання концепції сталого розвитку, остання залишається домінантною
для цивілізаційного розвитку у ХХІ ст. Процес переходу на модель
сталого розвитку є перманентним, від однієї версії цієї моделі до
іншої, з позиціонуванням тих чи інших складових як пріоритетних
у певному часовому періоді. При цьому на економіку дедалі більше
впливають чинники, що вважалися позаекономічними (екологія,
соціальна відповідальність, інклюзія), наразі вони набувають еко-
номічних характеристик і вимірів.

Інклюзія є справою високовартісною і подеколи неоднозначною
за ефектами, і це потребує подальших досліджень. Однак є підстави
погодитись із застереженням, що вартість ексклюзії (виключення
певної частини громадян) і упущених від цього соціально-еконо-
мічних вигід є іще вищою.
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Анотація. В даних тезах викладено теоретичні аспекти соціаль-
ної реабілітації дітей з інвалідністю. Проаналізовані різновиди реабі-
літації. А також наголошено на нагальності та дієвості комплексної
соціально-педагогічної реабілітації.

Annotation. These theses present the theoretical aspects of social reha-
bilitation of children with disabilities. Types of rehabilitation are analyzed. It also
emphasizes the urgency and effectiveness of comprehensive socio-pedagogical
rehabilitation.

Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами — це
складний процес, що потребує переорієнтації, і насамперед — у на-
прямі розробки методології і методики соціально-педагогічної та
психологічної моделі соціально-психологічної роботи. Специфіка та-
кого підходу викликає необхідність суттєвих змін у ставленні до дітей
з обмеженнями, які потребують не тільки матеріальної, фінансової,
гуманітарної підтримки і заходів реабілітації (медичної, професій-
ної, соціально-побутової), а й належних умов для актуалізації своїх
здібностей, розвитку особистих якостей і потреб у соціальному, мо-
ральному і духовному самовдосконаленні.

Соціальна обумовленість основних проблем дітей з особливи-
ми потребами розглядається з позицій теорії соціальної нерівності
і класів К. Маркса, теорії соціальної стратифікації і соціальної мо-
більності П. Сорокіна, М. Вебера, структурного функціоналізму
Т. Парсонса, соціальної теорії Р. Мертона, ієрархічної теорії потреб
А. Маслоу, економічного підходу для пояснення соціальних явищ
і процесів Г. Беккерг.

Соціокультурний аналіз становища дітей з особливими потре-
бами базується на теорії стигматизації І. Гофмана, інтерпретує від-
хилення не як набір характеристик індивіда чи групи, а як процес
взаємодії між людьми з відхиленнями і людьми без відхилень.

У сучасній соціальній педагогіці проблеми соціальної реабілі-
тації дітей з особливим потребами є одним з пріоритетних напрямків.
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Зокрема, теоретичні основи соціально-педагогічної роботи з дітьми
з обмеженими можливостями розглядають в працях А.І. Капської,
І.Д. Звєрєвої, Н.В. Заверіко, О.В. Безпалько, Л.І. Міщик. Пси холо -
гічні аспекти адаптації та реалізації розкрито в дослідженнях Г. Доб ро -
вольської, К. Семенової, І. Мірославової, О. Зотова. Особ ливості реа-
білітаційного процесу осіб з обмеженою дієздатністю висвітлені
в працях учених А. Холостової, Л. Баладян, Л. Алексєє вої. Соціальна
реабілітація (від лат. Rehabilitatio — відновлення), як і будь — яка інша
її форма, передбачає відновлення втраченої здатності, повернення пев -
ної якості після того, як вона з якихось причин несприятливих змін.

Сутність педагогіки полягає у створенні таких умов для самороз-
витку людини, в результаті яких виробляється активна життєва пози-
ція особистості. Цілісний, системний підхід дозволяє сформулювати
багаторівневу структуру проблем соціальної реабілітації та допомоги.

У педагогіці розглядається соціальна реабілітація дітей, що
мають функціональні можливості лише за розв’язання соціальних
проблем на всіх цих рівнях [1].

Сьогодні медицина і педагогіка включає таку допомогу: патро-
наж людей з інвалідністю вдома; їх медичне обслуговування; забез-
печення медикаментами; санаторне лікування; виплату коштів та
реалізацію пільг, гарантованих державою [2].

У другій половині XX ст. починається новий етап формування
ставлення до людей з інвалідністю. Такі люди розглядаються незалеж-
но від своєї дієздатності та корисності для суспільства як об’єкти со-
ціальної підтримки, що потребують спеціальних умов для реалізації
своїх можливостей та максимальної інтеграції в суспільство. Зрос -
тання кількості дітей з особливими потребами все більше актуалізує
необхідність упровадження в практику соціально-педагогічної робо-
ти з дітьми та молоддю соціальної моделі підтримки осіб з обмеженою
дієздатністю. Діти та молодь з особливими потребами мають розгля-
датися не як аномальна, а як особлива група людей. Щоб забезпечити
це, необхідна інтеграція людей з інвалідністю в суспільство через
створення для них умов максимально можливої самореалізації, а не
шляхом їх пристосування до норм та правил життя здорових людей.
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Анотація. В статті проаналізовано особливості формування на-
вчально-пізнавальної активності осіб з особливими потребами в умовах
інклюзивного навчання. Подано основні методи та прийоми, які стиму-
люють самостійність розумової діяльності школярів під час навчання.

Annotation. The article analyzes the features of the formation of educa-
tional and cognitive activity of people with special needs in the conditions of
inclusive education. The main methods and techniques that stimulate the in-
dependence of mental activity of students during training are presented.

Вступ. Умови інклюзивного, або «включеного» навчання, на від-
міну від сегрегації (відокремлення, обмеження соціальної активності)
та ексклюзії (виключення з суспільного життя) осіб з особливими
освітніми потребами, передбачають однакове ставлення до всіх дітей
незалежно від їх стану здоров’я, але визначають створення спеці-
альних умов для дітей з особливими потребами [3; 4; 5]. Так, при
створенні інклюзивного середовища в закладах середньої освіти
потрібно враховувати особливості формування пізнавальної актив-
ності дітей з особливими освітніми потребами.

Виклад основного матеріалу. Активізація навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл має свої особливості [1;
2; 6]. Стимулюванню активності особистості сприяє: відбір змісту
навчального матеріалу (його новизна, наукова, теоретична і практич-
на цінність, зв’язок із сучасністю, досвідом школярів, незвичайність
фактів або їх протиріччя та ін.).

Формуванню активності сприяє і використання методів, при-
йомів, які стимулюють самостійність розумової діяльності школярів.
Серед них Г.І. Щукіна називає створення ситуацій, в яких учень мо же:
захищати свою думку, наводити для її захисту аргументи, докази, ви-
користовувати набуті знання; задавати питання вчителю, товаришам,
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з’ясовувати незрозуміле, заглиблюватися в процес пізнання; рецен-
зувати відповіді товаришів, твори, інші творчі роботи, внести певні
корективи, давати поради; ділитись своїми знаннями з іншими; до-
помагати товаришам подолати труднощі, пояснювати їм незрозуміле;
виконувати завдання-максимум, розраховані на читання літератури,
першоджерел, на тривалі спостереження (ріст рослин, звички тварин,
вирощування кристалів та ін.); спонукати учнів знаходити не єдине
рішення, а декілька самостійних; практикувати вільний вибір зав-
дань, переважно пошукових, творчих; створювати ситуації самопере-
вірки, аналізу особистих пізнавальних і практичних дій; займатися
різноманітною діяльністю, включаючи до пізнання елементи
праці, гри, художньої, суспільної та інші види діяльності.

Головне в цих методах — включення школярів у самостійну ді-
яльність, яка дозволяє не лише сприяти формуванню пізнавальних
інтересів, активності, а й творчості. Підвищенню інтересу, що стиму-
лює пізнавальну активність школярів, може сприяти використання
різних форм навчання, проведення нестандартних уроків (уроки-
турніри, уроки-аукціони, уроки-подорожі, уроки-диспути тощо).

Нетрадиційні форми навчання дозволяють урізноманітнити
форми і методи роботи з учнями, відходити від шаблонів, сприяють
вихованню творчої особистості школяра, розширенню функцій
учителя, дають можливість враховувати специфіку навчального ма-
теріалу та індивідуальні особливості учнів з особливими потребами.

Експериментально доведено, що позитивні зміни основних по-
казників якості знань (повнота, міцність, усвідомленість, глибина,
системність), результатів формування загально учбових умінь, рівнів
пізнавальної і комунікативної активності більш значущі при застосу-
ванні таких нетрадиційних форм навчання, які забезпечують взаємо-
дію школярів у процесі спілкування в умовах парної роботи, роботи
в малих групах, міжгруповій роботі, тому що учень в таких умовах не
є об’єктом діяння, а стає рівноправним суб’єктом. Пізна вальна діяль-
ність учнів у таких способах її організації створює передумови для
взаємодії суб’єктів навчання, дає можливість обміну інтелектуальни-
ми цінностями, порівнянню і узгодженню різних точок зору про
об’єкти, які вивчаються.

Висновки. Таким чином, активізація навчально-пізнавальної
діяльності учнів в умовах інклюзивного навчання є вкрай потріб-
ною для адаптації осіб з особливими потребами до умов навчання
та врахування індивідуального підходу до кожного учня.
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Анотація. В статті представлено обґрунтування важливості
формування лідерських якостей осіб з особливими освітніми потребами
в умовах інклюзивного навчання. Подано основні методики, за якими
можна дослідити лідерські якості особистості та проаналізовано за-
гальні і специфічні якості лідера.
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Annotation. The article substantiates the importance of forming leader-
ship qualities of people with special educational needs in the context of inclu-
sive education. The basic methods by which it is possible to investigate lea-
dership qualities of the person are given and the general and specific qualities
of the leader are analyzed.

Вступ. Сучасні умови інклюзивного навчання потребують від
осіб включених в нього структурування та розподілу рольових по-
зицій, за якими в учбовій групі будуть виокремлюватися «зірки»,
«прийняті», «аутсайдери» та ін. Залежно від того, яку соціальну роль,
буде «грати» кожен з учасників групи, на нього буде покладено певні
права та обов’язки, відповідальність перед усіма учасниками групо-
вого процесу за результати своїх дій. Саме розвиток та формування
лідерських якостей сприятиме члену групи набути певного статусу,
авторитету та поваги серед його учасників, а також допоможе в адап-
тації, опануванні навчальним матеріалом, адже розвиватиме в нього
всі якості, які потрібні для цього [3]. Позиція формального чи не-
формального лідера в структурі групи визначатиме його статус в ко-
лективі, від його особистісних якостей залежатиме ставлення до
нього всієї групи [2].

Виклад основного матеріалу. Відомий соціопсихолог Дж. Морено
запропонував метод дослідження внутрішньогрупових відносин у гру -
пі, який він назвав соціометрія (від лат. «socius» — компаньйон, спі-
вучасник, «metrum» — вимірювання). За допомогою методу можна
досліджувати формальні (які регламентуються відповідними прави-
лами та нормами групи) та неформальні (обумовлені особистісни-
ми якостями кожного члену групи) аспекти групи. Також лідерські
якості вимірює тест «Оцінки комунікативних та організаторських
здібностей» за Б.О. Федоришиним.

Аналізуючи різні підходи до проблеми лідерства, ми відзначи-
ли наступні загальні і специфічні якості лідера та потенційного лі-
дера [1]:

– компетентність — знання тієї справи, в якій людина прояв-
ляє себе, як лідер;

– активність — вміння діяти енергійно і напористо;
– ініціативність — творчий прояв активності, готовність до ви-

сунення ідей, пропозицій;
– комунікативність — відкритість для інших, потребу мати кон-

такти з людьми;

72

Секція І Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 



73

– кмітливість — здатність швидко доходити до суті явищ, бачи-
ти причини і наслідки, визначати головне;

– наполегливість — прояв сили волі, завзятості, вміння дово-
дити справу до кінця;

– вміння володіти собою — здатність контролювати свої почут-
тя і поведінку в складних ситуаціях;

– працездатність — витримка, здатність вести напружену роботу;
– спостережливість — вміння бачити, відзначати важливе, по-

мічати деталі;
– самостійність — незалежність у судженнях, вміння брати від-

повідальність на себе;
– організованість — здатність планувати свою діяльність, про-

являти послідовність, зібраність.
До специфічних лідерських вмінь, також, відноситься вміння

протистояти соціальному тиску, яке разом з такими якостями, як
активність та наполегливість, може бути включеним у більш широ-
ку характеристику індивіда — прийняття «боротьби».

Серед мотиваційних компонентів, що зумовлюють позицію лі-
дера, слід вказати на мотивацію досягнень. Мотивація досягнен-
ня — прагнення до поліпшення результатів, незадоволеність досяг-
нутим, наполегливість в досягненні своїх цілей, прагнення досягти
свого за будь-яких умов — є однією з центральних властивостей
особистості, що справляють вплив на все людське життя.

Численні дослідження показали тісний зв’язок між рівнем мо-
тивації досягнення і успіхом життєдіяльності. І це не випадково, бо
доведено, що люди, які володіють високим рівнем мотивації, шукають
ситуації досягнення, упевнені в успішному виході, шукають інфор-
мацію для думки про свої успіхи, готові прийняти на себе відпові-
дальність, рішучі в невизначених ситуаціях, виявляють наполегли-
вість в прагненні до цілі, одержують задоволення від розв’язання
цікавих задач, не розгублюються в ситуаціях змагання, показують
велику завзятість при зіткненні з перешкодами.

Висновки. Таким чином, для формування лідерської позиції
важливо розвивати у учнів певну сукупність особистісних соціально-
психологічних якостей, серед яких комунікативність, незалежність,
тенденція до боротьби, комунікативні та організаторські уміння,
мотивацію до досягнень. Особливого значення надаємо тому, що
різні типи лідерів можуть мати різну міру вираженості цих якостей.
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ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Заіка Віталій Миколайович
к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
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Шапошнікова Тетяна Миколаївна
магістр зі спеціальності «Психологія»

Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. В статті наведено негативні наслідки переживання
емоційної напруги здобувачами освіти в умовах інклюзивного освітньо-
го середовища. Подано основні вправи для зняття напруги, опанування
якими допомагає підвищити навчальну діяльність.

Annotation. The article presents the negative consequences of experien-
cing emotional stress by students in an inclusive educational environment.
The basic exercises for stress relief are given, mastering which helps to in-
crease educational activity.

Вступ. Прискорення темпу життя, інформаційне переванта-
ження, не дозована комунікація в суспільних мережах, підвищення
вимог до виконуваної діяльності часто призводять до стресу, який
супроводжується виникненням емоційної напруги та відповідно до
нервового виснаження. Особливо це стосується здобувачів всіх рів-
нів освіти і насамперед осіб з особливими освітніми потребами.
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Виклад основного матеріалу. Стрес та емоційна напруга можуть
негативно позначатися на якості життя, погіршувати стан здоров’я,
знижувати працездатність [1; 2]. Саме тому актуальними заходами
запобігання цим негативним станам є психогігієна психічного
життя та опанування методиками зняття емоційної напруги. Серед
прийомів, що знижують напругу психологи радять застосовувати
наступні [3; 4]:

Вправа «Прості твердження». Повторення коротких, простих
тверджень дозволяє справитися з емоційною напругою, наприклад:

– Зараз я відчую себе краще.
– Я можу повністю розслабитися, а потім швидко зібратися.
– Я можу керувати своїми внутрішніми відчуттями.
– Я справлюся з напругою у будь-який момент, коли побажаю.
– Життя дуже коротке, щоб витрачати його на всякі турботи.
– Внутрішньо я відчуваю, що у мене все буде в порядку.
Психологи радять придумати свої власні формулювання (афір-

мації), робити їх короткими і позитивними; уникати негативних слів
типу «немає» і не «виходить», повторювати свої твердження щодня
по кілька разів вголос або записувати. Дана вправа подібна до ауто-
генного тренування та аутосугестіїї, яка має ефект самонавіювання.

Вправа «Зняття напруги в 12 точках». Почніть з плавного обер-
тання очима: двічі в одному напрямі, а потім двічі в іншому. Зафік -
суйте свою увагу на віддаленому предметі, а потім перемкніть його
на предмет, розташований поблизу. Спохмурнійте, напружуючи
очні м’язи, а потім розслабтеся. Після цього широко позіхніть кіль-
ка разів. Розслабте шию, спочатку похитавши головою, а потім по-
крутивши нею з одного боку в інший. Підніміть плечі до рівня вух
і поволі, опустіть. Розслабте зап’ястки і поводіть ними. Стисніть
і розтисніть кулаки, щоб розслабити кисті рук. Тепер зверніться до
торсу. Зробіть три глибокі вдихи. Потім м’яко прогніться в хребті
вперед-назад і з одного боку в інший. Напружте і розслабте сідниці,
а потім литки ніг. Стисніть пальці ніг так, щоб ступні зігнулися вгору,
повторювати цю вправу потрібно три рази.

Під час виконання вправи ми можемо звільнитися від напруги
в дванадцяти основних точках тіла і одночасно позбутися дратівли-
вості і таким чином досягнути подвійного ефекту.

Вправа «Повторення очевидного». Цей спосіб допомагає прояс-
нити ситуацію, що склалася, під час якого особливо корисно по-
вторювати два типи очевидних стверджень:
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1. «Я розумію». Пояснює причини проблеми або відчуття нещас-
тя: «Звичайно, я турбуюся — я завжди нервую в подібній ситуації.
Я розумію, що немає нічого дивного і цього разу». «Я деколи впадаю
в роздратований стан. Я розумію, що сьогодні один з таких днів».
«Я розумію, що нічого страшного не відбулося. Просто потрібно...»

2. «Я можу». Повторення того, що ми можемо зробити для ви-
рішення проблеми, діє за принципом вселення нової віри: «Я можу
пригадати, що в подібних ситуаціях люди звичайно нервують, як
і я сьогодні». «Якщо мій колега буде так само дратівливий і через
три дні, то я поговорю з ним».

Вправа «Це я». Даний спосіб демонструє духовну спорідненість
з іншими людьми, допомагає розвинути в собі людяність. Спос тері -
гаючи за іншою людиною, зверніть особливу увагу на ті риси її
вдачі, в яких ви з нею схожі. Коли хтось зробить щось таке, що вам
не подобається, нагадайте собі, що і ви іноді робите подібні речі.
Постійно нагадуючи собі, що чужі помилки не є нічим особливим,
ви швидко і ефективно звільнитеся від напруги.

Висновки. Таким чином, опанування вміннями знімати емоційну
напругу прийнятними засобами, вміти заспокоюватися сприяють
покращенню працездатності, позитивного настрою, зменшенню
втомлюваності та кращому засвоєнню знань в умовах інклюзивно-
го освітнього середовища.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗРІЗ

Заречна Лілія Володимирівна
IІІ курс, група ЗСР-19-1, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.

Анотація. В даних тезах викладено основні теоретичні підходи до
поняття адаптації. Розглянуті основні аспекти терміну «адапта-
ція». Також визначені головні стратегії соціально обумовленої поведін-
ки є ключовим моментом адаптації людини з інвалідністю.

Annotation. In these theses the basic theoretical approaches to the con-
cept of adaptation are stated. The main aspects of the term «adaptation» are
considered. Also identified are the main strategies of socially conditioned be-
havior are a key point in the adaptation of a person with a disability.

Проблема адаптації — одна з найважливіших міждисциплінар-
них наукових проблем, дослідження якої здійснюється на загально
філософському, біологічному, медичному, педагогічному, психоло-
гічному та соціологічному рівнях у дослідженнях Ж. Піаже,
Б.Г. Ана ньєва, Ю.А. Александровського, Ф.Б. Березіна, В.І. Войтка,
Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, А.В. Петровського, Т.Г. Дічєва,
І.А. Милославової, А.М. Растової, А.А. Ахмадєєва, Л.В. Хомік,
Ю.І. Шеремет, І.І. Бойко, С.І. Селіверстова та ін.

Термін «адаптація» виник у рамках біологічних наук для позна-
чення процесу пристосування організму до умов зовнішнього сере-
довища. У ході суспільного розвитку зміст поняття «адаптація» роз-
ширюється, воно поширюється на більш широке коло явищ:
фізичних, медичних, екологічних, соціальних та ін.

Окремі вчені розглядають її як процес становлення особистості
через спілкування, діяльність, самосвідомість. Інші — як процес взає-
модії особистості та суспільства на основі предметно-перетворюваль-
ної діяльності, результатом якої є конкретно-історична форма соціа-
лізації особистості (Г.М. Андрєєва, В.В. Москаленко, Є.К. Тарасов);
як історично зумовлений процес розвитку особистості, передачі та за-
своєння норм, зразків поведінки, результатом якого є активне відтво-
рення одержаного соціального досвіду (І.Д. Звєрєва, М.І. Конюхов).

У працях вчених Т.Г. Дічєва, І.А. Милославової, А.М. Растової,
А.А. Ахмадеева, Л.В. Хомік, Ю.І. Шеремет, І.І. Бойко, С.І. Селів ерс -
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това обґрунтовуються основні концепції сутності соціальної адаптації,
згідно яких адаптація — багатоскладовий процес, який включає взає-
модію організму з середовищем і його участь в різних видах діяльності.

В Україні окремі аспекти проблеми соціальної адаптації молоді
з інвалідністю розроблялись в рамках психофізіології, загальної
психології, соціальної психології, педагогіки (І.І. Бондаренко,
О.І. Борисенко, О.М. Васильченко, П.Б. Зільберман, О.Б. Каганов,
О.М. Кокун, CM. Кулик, В.М. Невмержицький, В.І. Розов,
А.В. Скрип ко, В.М. Струкуленко).

Аналіз наукової літератури [1; 2] засвідчує, що процес соціаль-
ної адаптації має інтегральний характер, це, у свою чергу, вимагає
комплексного підходу при його вивченні. Саме системність у під-
ході до вивчення проблем адаптації дає змогу подолати штучний
поділ видів та рівнів адаптації і розглядати її як цілісний процес
взаємодії людини з природним та соціальним середовищем.

У соціології він асоціюється з процесом і результатом встанов-
лення нових взаємозалежностей між особистістю та соціальним се-
редовищем (Г.І. Царегородський). Так, І.С. Кон під соціалізацією
розуміє сукупність всіх соціальних і психологічних процесів, за до-
помогою яких індивід засвоює систему знань, норм, цінностей, що
дозволяють йому функціонувати як повноцінному члену суспіль-
ства. На думку вченого, соціалізація включає в себе не тільки усві-
домлений, контрольований, спрямований вплив (виховання у ши-
рокому розумінні, але і стихійні, спонтанні процеси, які так чи
інакше впливають на формування особистості [3].

На думку багатьох вчених, вибір раціональної стратегії соціально
обумовленої поведінки є ключовим моментом адаптації людини
з інвалідністю. Змістом такої інтеграції є діяльність, направлена на
підтримку або підвищення прийнятного рівня життя. У якості кінце-
вих результатів адаптації розглядаються: формування нових моделей
соціально обумовленої поведінки; включення в старі стереотипи
поведінки нових елементів; можливість збереження старих моде-
лей поведінки; руйнування звичних моделей, або дезадаптація.
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БАР’ЄРИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Каленський Анатолій Іванович
I курс, група ЗМН-21-1, спеціальність «Менеджмент»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.

Анотація. В даних тезах досліджуються різновиди бар’єри соці-
альної інтеграції осіб з інвалідністю. Розглянуто об’єктивні та суб’єк-
тивні причини виникнення бар’єрів. А також взаємовідносини людей із
особливими потребами та фізично здоровими людьми.

Annotation. These theses investigate the types of barriers to social integ-
ration of persons with disabilities. The objective and subjective causes of bar-
riers are considered. As well as the relationship of people with special needs
and physically healthy people.

У сучасному світі усвідомлюється необхідність інтеграції осіб
з інвалідністю в суспільство шляхом подолання не тільки фізичних,
але й символічних бар’єрів у їхньому житті. Інтеграцію ж можна
вважати успішною, якщо індивід освоює необхідні соціальні ролі,
засвоює схвалювані даним суспільством, соціальною спільністю
цінності, соціальні норми, стереотипи поведінки.

Але це зовсім не означає, що вона відбувається як поступальна
хода вгору. Це складний, суперечливий, динамічний процес, який
особливо у осіб з обмеженими фізичними можливостями супро-
воджується кризами. Людина не завжди може впоратися з кризою
інтеграції і подальший розвиток її особистості може піти не по ви-
східній. А як відомо, життєвий шлях людини з обмеженнями суп-
роводжується подоланням багатьох криз інтеграції, які виступають
як кризи особистісного зростання, незадоволеності своїм соціаль-
ним або особистим статусом.

Бар’єрами на шляху інтеграції людей з інвалідністю в суспільство
є як об’єктивні труднощі і проблеми самореалізації, так і психологічні
проблеми батьків, оточуючих і самих дітей з особливими потребами.
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Бар’єрами у сфері освіти дітей і молоді з особливими освітніми
потребами можна позначити такі проблеми об’єктивного характе-
ру, як: неможливість відвідувати загальноосвітню школу; певні не-
доліки і обмеження інших форм освіти; труднощі в пересуванні
і віддаленість спеціальних навчальних закладів, що заважає отри-
мати спеціальність.

Об’єктивний характер мають і бар’єри працевлаштування молоді
з інвалідністю, а саме: недостатня конкурентоспроможність цієї кате-
горії молоді; неможливість витримувати навантаження нарівні із здо-
ровими співробітниками, особливо в приватному бізнесі, де пору-
шення нормативів тривалості робочого дня і умов праці є звичайним
явищем; обмеженість пересування; дефіцит спеціально обладнаних
робочих місць для інвалідів, спеціального устаткування і інструмен-
тів; вузький спектр професій, по яких готують інвалідів [4].

Ставлення до людей з інвалідністю здорових — один з найважли-
віших соціально-психологічних бар’єрів інтеграції. Адже навіть
маючи професію, володіючи потенційними можливостями брати
участь в житті суспільства, особами з інвалідністю не завжди може
реалізувати їх просто тому, що здорові не хочуть вступати з нею у кон-
такт, адміністрація підприємства побоюється прийняти її на роботу.

За результатами досліджень різних вчених, ставлення здорових
людей до людей з інвалідністю оцінюється як відверто несприятли-
ве: людям з особливими потребами часто приписуються такі риси,
як заздрість, недовіра до здорових, недолік ініціативності, підвищене
відчуття жалості до самого себе, надмірна вимогливість при вико-
нанні своїх бажань. При соціальній взаємодії з людиною з інвалід-
ністю здорові прагнуть скоріше його припинити, використовують
менший, ніж зазвичай, словарний запас, висловлюють не власну
думку, а ту, яка, як їм здається, повинна подобатися людині з інва-
лідністю [2, с. 63]. За спостереженнями дослідників, негативні уста-
новки просліджуються у всіх вікових групах. У деяких роботах на-
голошується, що ззовні помітна інвалідність (ампутації, косметичні
дефекти, рухові порушення і тому подібне), а також психічні захворю-
вання — клеймо, з яким особа з інвалідністю вимушена існувати [3].

Це відношення можна назвати амбівалентним [1, С. 397–398]:
з одного боку люди з інвалідністю сприймаються як такі, що відріз-
няються в гіршу сторону, з іншого, як позбавлені багатьох можли-
востей. Це породжує як неприйняття хворих співгромадян останніми
членами суспільства, так і співчуття по відношенню до них, але, за
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оцінками експертів [2], в цілому спостерігається неготовність багато
здорових до тісного контакту з людиною з інвалідністю і до ситуа-
цій, яка б дозволяла їй реалізувати свої можливості нарівні зі всіма.
Взаємини здорових людей та з особливими потребами передбача-
ють відповідальність за ці взаємини обох сторін. Тому слід зазначи-
ти, що люди з інвалідністю в цих взаєминах займають не зовсім при-
йнятну позицію. У багатьох з них не вистачає соціальних навиків,
уміння виразити себе в спілкуванні з колегами, знайомими, адмініс-
трацією, роботодавцями. Люди з інвалідністю сприймають інших
людей дещо у загальних рисах, оцінюючи їх на основі лише деяких
моральних якостей, таких як доброта, чуйність, толерантність тощо.
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Анотація. В тезах проаналізовано потребу в державних реабілі-
таційних установах визначається відповідно до соціально-економіч-
них і демографічних потреб України та її регіонів центральними орга-
нами виконавчої влади в межах своїх повноважень.

Аnnotation. This thesis analyzes the need for state rehabilitation institutions
is determined in accordance with the socio-economic and demographic needs
of Ukraine and its regions by the central executive bodies within their powers.

Реабілітаційні установи в Україні створюються на основі держав-
ної, комунальної і приватної власності, а також шляхом об’єднання
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майна різних форм власності. Порядок створення, реорганізації та
ліквідації реабілітаційних установ встановлюється законом. На під-
ставі Типового положення про реабілітаційну установу, установа
розробляє власне положення, що затверджується її засновником.
Установа забезпечує реалізацію завдань, визначених Законами Ук -
раїни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про
реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», «Про пси-
хіатричну допомогу», Концепцією соціальної адаптації осіб з розу-
мовою відсталістю, затвердженою розпорядженням Кабінету Мі -
ніст рів України від 25 серпня 2004 року № 619-р, а також постановою
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 716.

Заходи з соціальної реабілітації складаються з: навчання інваліда
або дитини-інваліда побутовим операціям для задоволення власних
фізіологічних потреб; забезпечення автономного проживання у су -
спільстві з необхідною підтримкою.

Заходи з психологічної реабілітації складаються з: проведення
психологічної діагностики особистості інваліда або дитини-інваліда,
визначення форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної
корекції; створення умов для всебічного розвитку, засвоєння інвалі-
дом або дитиною-інвалідом знань, умінь і навичок з метою їх адаптації
у соціумі. Заходи з трудової реабілітації складаються з: навчання най-
простішим трудовим навичкам, дотриманню техніки безпеки; спри-
яння ефективному працевлаштуванню інвалідів. Заходи з медичного
супроводу включають у себе: визначення фізичної, сомато-фізіологіч-
ної, сенсорної та психічної спроможності дитини-інваліда за даними
індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікаря-
ми установи, надання рекомендацій стосовно подальшої можливої со-
ціальної реабілітації; здійснення постійного нагляду та контролю за
фізичним, соматичним та психічним станом дітей-інвалідів.

Сьогодні в Україні діє дуже розгалужена система реабілітацій-
них установ. За своїм спрямуванням такі установи є медико-соці-
альні, професійно-трудові, фізкультурно-спортивні, але такий
поділ є відносним, оскільки більшість установ надають цілий ком-
плекс послуг різного спрямування.

Реабілітаційні послуги, спрямовані на відновлення оптималь-
ного фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня
життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство,
надаються інваліду або дитині-інваліду відповідно до індивідуаль-
ної програми реабілітації.
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Усе це свідчить про те, що проблеми життєдіяльності людей
з особливими потребами не залишаються поза увагою, але ще багато
питань залишаються невирішеними. Зокрема, існують значні про-
блеми щодо зайнятості інвалідів, забезпечення безпосереднього
доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, потребує
суттєвого вдосконалення та покращання робота медико-соціаль-
них експертних комісій по встановленню інвалідності та інші.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ДЦП

Кищук Аліна Юріївна

Анотація. Перше місце у світі в структурі захворювань неврологіч-
ного типу займає ДЦП. Актуальність дослідження полягає в тому, що
головним питанням соціальної політики України стоїть створення для
дітей з порушеннями опорно-рухового апарату усіх необхідних умов з фі-
зичної, медичної, психологічної та соціальної реабілітації. Для форму-
вання гармонійного життя дитини, потрібна взаємодія зі світом, а для
цього потрібно пересуватись. Тому, формування навички ходьби має зна-
чення для визначення інвалідності та інтеграції дитини в суспільстві.
Порушення мовленнєвої діяльності у дітей з ДЦП характеризуються
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складністю патогенезу та симптоматики, оскільки можуть бути зу-
мовлені як загальним психічним недорозвиненням, так і іншими чинника-
ми: зниженням слуху, порушеннями будови артикуляційного апарату
та/або мовленнєвої моторики тощо. Метою роботи є дослідження
педагогічних умов активізації комунікаційної діяльності дітей із ДЦП.

Annotation. The first place in the world in the structure of diseases of the ne-
urological type is cerebral palsy. The relevance of the study is that the main issue
of social policy of Ukraine is to create for children with disabilities all the neces-
sary conditions for physical, medical, psychological and social rehabilitation. To
form a harmonious life of a child, you need to interact with the world, and for this
you need to move. Therefore, the formation of walking skills is important for de-
termining the disability and integration of the child in society. Speech disorders in
children with cerebral palsy are characterized by the complexity of pathogenesis
and symptoms, as they can be caused by both general mental retardation and
other factors: hearing loss, disorders of the articulatory apparatus and / or speech
motility, etc.The purpose of the work is to study the pedagogical conditions for
enhancing the communication activities of children with cerebral palsy.

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) характеризується не-
прогресуючим ураженням головного мозку людини, що призводить
до рухових порушень тіла та постави, а це, в свою чергу, призводить до
порушення м’язевого тонусу та координації рухів (Конопляста С. Ю.,
Сак Т. В., 2010).

Дослідженням проблем формування педагогічних умов активіза-
ції комунікаційної діяльності дітей із ДЦП займались такі вітчизняні
та зарубіжні вчені: С.А. Бортфельд, М.М. Єфименко, А.Ф. Кас те -
лін, Е.М. Мастюкова, В.М. Морков, К.А. Семенова, А.Е. Ште рен герц.

Дослідження педагогічних умов активізації комунікаційної діяль-
ності дітей із ДЦП проводилося на базі спеціалізованої християнської
загальноосвітньої школи «Ріка життя» з 22 березня до 30 квітня 2021 ро -
ку. Вчителі використовують у своїй роботі: інноваційні методики; різ-
номанітні форми роботи; уроки християнської етики; приділяють
увагу музично-поетичному, гармонійному і всебічному розвитку учнів.

У дослідженні брали участь 10 дітей з інклюзивних класів з ді-
агнозом дитячий церебральний параліч і їх батьки. Були обрані
контрольна і експериментальні групи з дітей з діагнозом ДЦП по
5 чоловік у кожній групі.

За результатами анкетування батьків десяти дітей контрольної
і експериментальної групи в віковому діапазоні від 10-ти років з ді-
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агнозом ДЦП, було виявлено, що батьки оцінюють рівень комуні-
кативних здібностей своїх дітей таким чином: низький — 2 дитини
(20%), середній — 6 дітей (60%), вище середнього — 2 дитини
(20%). За результатами методики «Карта спостережень за проявами
комунікативних здібностей у дітей» були отримані наступні дані:
низький рівень — 6 дітей (60%), середній рівень — 4 дитини (40%).
За результатами методики «Карта проявів активності» були отрима-
ні такі дані: низький рівень — 2 дітей (20%), середній рівень — 8 ді -
тей (80%).

На базі лабораторії превентивної девіантології (керівник: к. пси -
хол.н., доцент Гусєва Т.А.) розміщена студентська майстерня розви-
ваючої іграшки «Світ дитинства». Дані іграшки відповідають сучас-
ним вимогам суспільства і ДСТУ початкової освіти. Включення
дітей з дитячим церебральним паралічем в процес виготовлення
розвиваючої іграшки може бути засобом їх ефективної актуалізації
комунікативної діяльності.

У рамках дослідження з дітьми з експериментальної групи і їх
батьками була проведена серія з 5 майстеркласів з виготовлення роз-
виваючих іграшок. Спочатку була демонстрація готових іграшок
і презентації, в якій було продемонстровано поетапне виготовлення
даних виробів. Батьки і діти ознайомилися з технологією виготов-
лення іграшок, а потім отримані знання застосовували на практиці.
В процесі роботи майстер-класів відбувалося активне включення
дітей і їх батьків в процес виготовлення розвиваючих іграшок, діти
і батьки були об’єднані спільною справою, а також в процесі роботи
відбувалося взаємодія дітей з однолітками і дорослими. Оволодівши
навичками виготовлення розвиваючих іграшок, батьки вже надалі са-
мостійно зможуть в домашніх умовах розвивати і соціалізувати дітей.

Також нами розроблений план корекційних занять. Корекційні
заняття не дублюють ні змісту, ні форми уроків, оскільки це не до-
даткові уроки, а спеціально організовані заняття, у яких своя мета
і завдання. При плануванні та проведенні корекційних занять вчи-
телі використовують різні форми та види роботи. Особливу увагу
при організації таких занять приділяють предметно-практичній та
ігровій діяльності. При складанні плану враховується чітка поетап-
ність у проходженні навчального матеріалу, а заняття проводяться
систематично. Кількість годин з певних тем планується відповідно
індивідуальних особливостей дитини. Час проведення занять та їх
тематика фіксується на певній сторінці класного журналу.
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План корекційних занять:
1. Розвиток і вдосконалення рухових функцій (розвиток загаль-

ної моторики, дрібної моторики, артикуляційної моторики): рух-
ливі ігри та фізичні вправи на свіжому повітрі; ігри з м’ячем; ігри на
копіювання поз і рухів ведучого; ігри на попадання в ціль різними
предметами; сортування дрібних предметів; робота із пластиліном,
солоним тістом; гімнастичні вправи для кистей рук (пальчикова гім-
настика); вправи на релаксацію («Погладимо котика», «Маляр»),
динамічні вправи («Кулак-долонька-кулак»); логопедичні розмин-
ки; заучування чистомовок, скоромовок, віршів тощо.

2. Сенсорне виховання (вдосконалення просторових функцій,
розвиток зорового сприймання, розвиток слухового сприймання,
кінестетичного сприймання тіла): вправи на впізнавання предметів
побуту та іграшок; вправи на визначення місця розташування предме-
тів в просторі відносно інших предметів; вправи на диференціацію
предметів за зовнішніми ознаками: кольором, формою, розміром, на
співвіднесення й ідентифікацію предметів за зразками-еталонами;
ігри на групування предметів за кольором, формою і величиною, ди-
ференціацію предметів за кількістю: багато-мало, один-багато; впра-
ви із музичними інструментами, іграшками, що звучать; впізнавання
мелодій дитячих пісень; впізнавання голосів знайомих людей тощо.

3. Ознайомлення з довкіллям та розвиток зв’язного мовлення
(збагачення знань про себе та навколишній світ, розвиток зв’язного
мовлення, спостереження за явищами природи, рослинами, твари-
нами, працею людей): вправи на розвиток зв’язного мовлення:
опис предметів за зразком, за малюнком, за запитаннями; побудова
розповіді за серією малюнків, розповідь знайомої казки, розповідь
про побачене під час екскурсії.

4. Формування предметної діяльності (розвиток пізнавальних
процесів, причинно-наслідкових залежностей, розвиток емоційного
і ситуативно-ділового спілкування дитини з дорослим): вправи на роз-
виток пам’яті, уваги, мислення; конструювання, сюжетно-рольові
ігри «Пригостимо друзів чаєм», «Покупаємо ляльку» і т. д.; читання
і обговорення казок та оповідань на морально-етичні теми тощо.

За результатами опитування-анкети було виявлено, що батьки
оцінюють рівень комунікативних здібностей своїх дітей такими чи -
ном: низький — 2 дитини (20%), середній — 4 дітей (40%), вище се-
реднього — 4 дитини (40%). Таким чином, кількість дітей експери-
ментальної групи з низьким рівнем комунікативних здібностей не
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залишилася, із середнім рівнем залишилася одна дитина (20%), і чо-
тири дитини (80%) мають високий рівень комунікативних здібностей.

Проведена робота, у вигляді організації майстер-класів з виготов-
лення розвиваючих іграшок, справила позитивний ефект не тільки на
дітей, але також і на їх батьків. Адже вони дізналися, що із звичайних
предметів, які знаходяться практично в кожному будинку, можна зро-
бити для дитини розвиваючу іграшку, освоїли технології виготовлен-
ня різних розвиваючих іграшок для дітей і тепер зможуть самостійно
спільно зі своєю дитиною виготовити вподобану іграшку вдома.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ЗАОЧНОГО, 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЮ ФІЛІЄЮ

Колибаб’юк Світлана Петрівна
к. і. н., доцент кафедри Право

Івано-Франківської філії Університету Україна
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Анотація. Проаналізіована Програма заочного, дистанційного на-
вчання студентів з інвалідністю, що реалізується Івано-Фран ківсь кою
філією Університету Україна спільно з Івано-Франківським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 2003 до сьогод-
нішнього дня.

Аnnotation. The Program of correspondence, distance learning of students
with disabilities, implemented by the Ivano-Frankivsk branch of the University
of Ukraine together with the Ivano-Frankivsk City Center for Social Services
for Families, Children and Youth from 2003 to the present, is analyzed.

Серед великої кількості ЗВО України, суттєво з поміж інших
вирізняється Університет «Україна», який на освітянській ниві нашої
держави надає освітні послуги для людей з інвалідністю. Універ -
ситет, на відміну від державних закладів вищої освіти (ЗВО), не от-
римує бюджетних коштів від держави, і створив за рахунок власних
коштів відповідні умови: безбар’єрне середовище, спеціалізовані
приміщення, адаптивні технічні засоби тощо.
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Івано-Франківська філія не стоїть осторонь даних питань. Спіль -
но з Івано-Франківським міським центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді затвердила Програма заочного, дистанційного
навчання студентів з інвалідністю. Дана Програма бере свій початок
з 2003 року, на виконання рішення сесії Івано-Франківської міської
ради за підтримки тодішнього міського голови Зіновія Шкутяка і діє
по сьогоднішній день. За період з 2003 по 2021 роки отримати вищу
освіту понад 10% студентів з інвалідністю.

Динаміка контингенту студентів за Програмою дає наступні дані:
Програма дистанційного навчання студентів — інвалідів на 2003–
2007 рр. (дані втрачено). Програма дистанційного навчання студентів
з особливими потребами на 2008–2009 рр. (15 студентів : спеціальність
Правознавство Безрука Н.П., Гнатів С.І., Грицак М. М., Дороніна Т.І.,
Литвенець М.П., Коник М.В.; спеціальність Прог рам не забезпечення
автоматизованих систем Лаврук О.С., Васильчи шин Ю.М., Лояк В.С.,
Прокопів В.М., Духно В.С., Кульбанський А.А., П’яста В.З.; спеціаль-
ність Видавнича справа та редагування Бар та Н.О., Оперук Г.І.)
Програма заочного, дистанційного навчання студентів з особливими
потребами на 2009–2011 рр. (15 студентів : спеціальність Правознав -
ство Безрука Н.П., Дороніна Т., Коник М., Маношкін О., Мах О.; спе-
ціальність Програмне забезпечення автоматизованих систем Дяків В.,
Федик Р., Пяста В.,Кульбанський А., Духно В.; спеціальність Видав -
ни ча справа та редагування Бенько А., Круцик В., Дземан М., Ва щи -
щак Т., Оперук Г.) Програма заочного, дистанційного навчання
студентів з особливими потребами на 2011–2014 рр. (6 студентів: спе-
ціальність Правознавство Мах О., Оберемко І., спеціальність Прог -
рамна інженерія Федик Р., Дяків В., спеціальність Видавнича справа та
редагування Дземан М., спеціальність Соціальна робота Бод нар О.)
Згідно Програми заочного, дистанційного навчання студентів з особ-
ливими потребами на 2014–2018 ро ки у Івано-Фран ків сь кій філії
Університету «Україна» навчалось 13 студентів з особливими потреба-
ми. Вищу освіту студенти здобували на різних спеціальностях (Прог -
рамна інженерія, Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні
науки та інформаційні технології, Видавнича справа та редагування,
Журналістика, Право) та різних освітніх рівнях (молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст, магістр). Аналізуючи за нозологіями можна ска-
зати, що більшість студентів які навчались це студенти з ДЦП (в тому
числі Вз) та С. Навчальний процес у Івано-Франківській філії здійс-
нюється за допомогою викладача-тьютора. Актуальним на сьогодніш-
ній день є навчання студентів через платформу Moodle.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
У СУЧАСНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР

Кравченко Алла Петрівна
к. ю. н., доцент кафедри правознавства та фінансів

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
allakravch@yahoo.com

Анотація. Проаналізовано процес модернізації освіти України, що
зумовлює необхідність впровадження новітніх технологій у процес надан-
ня освітніх послуг людям з особливими потребами. Визначено проблем-
ні аспекти впровадження інклюзивної освіти як педагогічна інновації.
Окреслено необхідність дослідження зарубіжного досвіду педагогічної
роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку.

Аnotation. The process of modernization of education in Ukraine, which
necessitates the introduction of new technologies in the process of providing edu-
cational services to people with special needs, is analyzed. The problematic as-
pects of the introduction of inclusive education as a pedagogical innovation are
identified. The necessity of research of foreign experience of pedagogical work
with children who have features of psychophysical development is outlined.

Модернізація освіти в Україні, що спрямована на демократиза-
цію та гуманізацію, зумовлює необхідність впровадження інновацій-
них технологій, зокрема, в освіті людей з особливими потребами.
Інклюзія є однією з основних тенденцій розвитку зазначеного типу
освіти в Україні. Звісно, інклюзивна освіта як педагогічна інновація
переживає на шляху становлення чимало труднощів, до яких нале-
жать професійна непідготовленість педагогічних кадрів до роботи
з дітьми з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітній
школі, архітектурна непристосованість споруд, недостатній ступінь
розвитку нормативно-правої бази, неналежне додаткове фінансуван-
ня інклюзивних закладів, академічна перевантаженість навчальних
програм, які важко адаптувати до освітніх потреб зазначеної категорії
дітей, низький рівень методичного забезпечення, негативне ставлення
батьків повносправних дітей до інклюзивного навчання.

Ще один чинник, здатний затримувати розвиток цього виду осві-
ти, — недостатнє опрацювання вітчизняного і зарубіжного досвіду
педагогічної роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного
розвитку. На сьогодні в нашій країні спостерігається парадоксаль -
на, але загалом типова для трансформаційного періоду ситуація, що
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характеризується наявністю законодавства, яке декларує права дітей
з особливими потребами на розвиток, здобуття освіти та соціальну ін-
теграцію і водночас повною мірою не вказує на практичні механізми
їх реалізації. Такий стан справ пов’язаний передусім з тим, що інклю-
зивна освіта і за кордоном, і особливо в Україні, має нетривалу істо-
рію розвитку [1]. Зокрема, в нашій країні початок інтеграції особли-
вих дітей до масової шкільної системи почався порівняно недавно —
у 90-х рр. минулого століття, а в 2001 р. Міністерство освіти і науки
України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України та Всеукра їн -
ський фонд «Крок за кроком» започаткували науково-педагогічний
експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей
з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх на-
вчання у загальноосвітніх закладах», основною метою якого були роз-
робка і реалізація механізму включення дітей зазначеної категорії до
загальноосвітніх навчальних закладів та ранньої їх інтеграції в соці-
альне середовище з урахуванням типологічних та індивідуальних
особливостей [3]. Остаточно інклюзивна освіта почала підтримувати-
ся законодавчою базою України з 2010 р., коли до Закону України
«Про загальну середню освіту» були внесені зміни, згідно з якими за-
гальноосвітні навчальні заклади могли повноправно створювати спе-
ціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими потре-
бами. У жовтні 2010 р. Міністерство молоді та спорту України
затвердило «Концепцію розвитку інклюзивної освіти», а в серпні
2011 р. Кабінет міністрів України затвердив «Порядок організації інк-
люзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» [2].

Сьогодні інклюзивне навчання поширюється у всіх регіонах Ук -
раїни. Звісно, за декілька десятків років неможливо було накопичити
значний досвід теорії і практики інклюзії на українських теренах,
а тому існуює низка суттєвих проблем та перешкод у впровадженні
інклюзивної освіти в Україні.
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Анотація. Дослідження присвячене питанням вивчення іноземної
мови студентами з вадами зору. У статті вказано, що метод навчан-
ня іноземним мовам в основному базується на навчанні, заснованому на
зоровому сприйнятті і аудіовізуальному підході. Наголошено на тому,
що для здійснення ефективного навчання іноземним мовам викладачі, які
працюють зі студентами, що мають серйозні порушення зору, повинні
володіти особливими професійними знаннями, вміннями і навичками.

Ключові слова: викладання іноземних мов, аудіолінгвальний ме тод,
комунікативний підхід, сліпі студенти.

Annotations. The study is devoted to the issues of learning a foreign lan-
guage by students with visual impairments. The article states that the method
of teaching foreign languages is mainly based on learning based on visual per-
ception and an audiovisual approach. It is noted that in order to effectively
teach foreign languages, teachers working with students with serious visual
impairments must have special professional knowledge, skills and abilities.

Keywords: teaching foreign languages, audio-linguistic method, com-
municative approach, blind students.

Комунікативні мовні компетенції можна набувати і вдосконалю-
вати протягом усього життя. Уміння розуміти і можливість практикува-
ти іноземні мови з їх носіями є джерелом розвитку кожної особистості.
Сучасні підходи, методи і засоби навчання іноземним мовам студентів
із вадами зору базуються на візуальності, графічних символах; проте
зазначимо, що педагогічний дизайн в цій області дуже обмежений.

Основним доступним способом навчання слабозорих студентів
є аудіювання. Аудіолінгвальний метод маніфестує розвиток комуні-
кативної компетенції через формування комбінованої мовної на-
вички слухання і говоріння на основі принципу усного виперед-
ження, з пріоритетом аудіювання і говоріння над іншими видами
мовленнєвої діяльності.

Згідно з цим підходом, на заняттях потрібно слухати різні аудіо-
записи. Це дозволить розширити словниковий запас, глибше пізнати
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мову іншого народу і його культуру. Його результативність полягає
в створенні навчальних ситуацій, що викликають інтерес, захоп-
лення у студентів.

Аудіолінгвальний метод фокусується на розмовних навиках
і спрямований на поліпшення розмовної мови. Мета аудіолінгваль-
ного методу полягає в тому, щоб через лексику, граматичні шаблони
і через діалоги дати студентам можливість швидко і точно реагувати
на розмовну мову. Діалоги вивчаються за допомогою повторення.

Широкого поширення набув комунікативний метод як один із
найбільш ефективних підходів у формуванні іншомовних умінь і на-
вичок. Комунікативний підхід до вивчення іноземної мови сліпими
передбачає обмін інформацією, допомагає зрозуміти зміст навчання
і дає можливість вивчати мову з її специфічними правилами, нор-
мами і традиціями в спілкуванні. Такий метод навчання розширює
оволодіння мовою в реальній сфері спілкування, а також підвищує
інтерес студентів до вивчення іноземної мови.

Таким чином, для здійснення ефективного навчання інозем-
ним мовам викладачі, які працюють зі студентами, що мають се-
рйозні порушення зору, повинні володіти особливими професійни-
ми знаннями, вміннями і навичками, які можна ідентифікувати
наступним чином: знання про порушення зору; адаптований педа-
гогічний підхід; адаптований навчальний матеріал.
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Анотація. У тезах визначено, що міждисциплінарний підхід спро-
можний забезпечити комплексне обґрунтування і розробку функціону-
вання системи соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді
з інвалідністю засобами інклюзивного туризму на методологічному,
технологічно-практичному й організаційному рівнях.

Annotation. The theses determine that the interdisciplinary approach is
able to provide a comprehensive justification and development of the functio-
ning of the system of social and psychological rehabilitation of children and
youth with disabilities through inclusive tourism at the methodological, tec-
hnological, practical and organizational levels.

Заслуговують на увагу результати наукових досліджень Інс ти туту
майбутнього, що знаходиться в Пало-Альто (Каліфорнія). Інститут
майбутнього — це незалежна, некомерційна стратегічна дослідниць-
ка група з більш ніж 40-річним досвідом прогнозування. Основою
її роботи є виявлення тенденцій розвитку глобального суспільства
та світового ринку, а також трансформаційні тенденції від охорони
здоров’я до технологій, від ринку праці до особистості людини.
Фахівці інституту виокремили десять груп навичок, які визначати-
муть подальший суспільний поступ у найближчі десятиріччя. Серед
цих десяти навичок виокремлено групу трансдисциплінарності —
грамотність та вміння розуміти поняття в різних дисциплінах. На -
уков ці Інституту майбутнього передбачили, що багато сучасних
глобальних проблем є надто складними, і їх не можна вирішити од-
нією спеціалізованою дисципліною. Такі багатогранні проблеми
потребують трансдисциплінарних рішень [1].

Український учений М. Корєнєв зауважує, що інвалідність змі-
нює соціальний стан людини і спричиняє для неї нові проблеми (при -
стосування до дефекту, зміна професії та ін), що зумовлюють певні
труднощі. Саме сприяння в подоланні цих труднощів є одним із го-
ловних завдань соціально-психологічної реабілітації, що потребує
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активної участі медиків, психологів, педагогів, соціальних праців-
ників та інших фахівців. Реабілітація за своєю суттю має носити ін-
тегративний потенціал, об’єднуючи зусилля фахівців, опиратися на
багатий досвід науковців [2].

У цьому контексті розглядаємо систему соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засо-
бами інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму як міждисцип-
лінарний предмет дослідження, що передбачає синтез окремих на-
укових дисциплін: інклюзії, туризму, соціальної роботи, педагогіки,
соціальної педагогіки, психології, краєзнавства, реабілітаційної
географії, медичної реабілітації тощо. Вивчення комплексу цих дис-
циплін, що фокусуються на предметі дослідження з позицій пред-
метної проєкції, дає змогу отримати цілісне знання про феномен
інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.

Отже, міждисциплінарний підхід спроможний забезпечити
комплексне обґрунтування і розробку функціонування системи со-
ціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю
засобами інклюзивного туризму на методологічному, технологічно-
практичному й організаційному рівнях.

Мета методологічного рівня полягає в інтеграції закономірнос-
тей і принципів, взаємодоповненні різних концепцій і методів на-
укового пізнання сутності та джерел зародження, становлення й ут-
вердження інклюзії в освіті, упровадження інноваційних практик
і технологій соціально-психологічної реабілітації.

Технологічний рівень інтеграції є практичним утіленням концеп-
цій, теорій, систем у форматі міждисциплінарної команди, до скла-
ду якої входять педагоги, психологи, соціальні педагоги і соціальні
працівники, медики, реабілітологи, інструктори з туризму, краєз-
навці та батьки.

Організаційний рівень передбачає вироблення єдиної мети робо-
ти для різнопрофільних установ та закладів (Центри медико-соціаль-
ної експертизи Міністерства охорони здоров’я України; Управ лін ня
пра ці та соціального захисту населення, Державне підприємство «УДЦ
Молода гвардія» Міністерства соціальної політики України; заклади
освіти всіх рівнів, інклюзивно-ресурсні центри, психологічна служба,
Український державний центр національно-патріотичного ви -
ховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді Міністерства освіти
і науки України; громадські організації інвалідів та їхні спілки) у на-
данні комплексної реабілітаційної допомоги для людей з інвалідністю.
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Отже, загальнотеоретичне осмислення ключових питань соці-
ально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю за-
собами інклюзивного туризму можливе лише за умови використан-
ня міждисциплінарного підходу, який забезпечує фундаментальний
аналіз, інтерпретацію та інтеграцію знань, використання різних ме-
тодів пізнання, чим забезпечує перехід до нового етапу її розвитку,
адекватного сучасній динаміці соціальних відносин.
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Анотація. В даних тезах викладено актуальність психологічного
консультування онлайн в реальному часі. Основні проблеми, що вини-
кають при консультуванні онлайн зі сторін консультанта та особи,
що консультується. Також в даних тезах ми висвітлимо у яких си-
туаціях підходить даний вид консультування.

Annotation. In these theses, the relevance of psychological counseling online
in real time is determined. The main problems that arise when consulting online
from the side of the consultant and individuals who are consulted. Also, in these
theses we can see in which situation a given kind of consultation is suitable.

Онлайн-консультування на даний момент є вкрай актуальним
і найчастіше єдиним можливим способом отримати кваліфіковану
психологічну допомогу. У сучасних умовах, через поширення панде-
мії, коли весь світ сидить на карантині, та не має змоги вийти з дому
задля отримання психологічного консультування очно — особам,
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що консультують прийшлось перейти в онлайн. Також під час пан-
демії збільшилось кількість Інтернет-консультацій саме через пси-
хологічний стан суспільства в цілому.

Психологічна допомога завжди необхідна і зумовлює повагу.
Утім, маючи виключно гарні наміри й прагнучи допомогти клієнту
консультуючи онлайн, є вірогідність зіткнутися із певними пробле-
мами, зокрема:

– клієнт, який відчуває себе ніяково, може перервати зв’язок
у будь-який момент лише тому, що він відчуває дискомфорт. Під час
очної зустрічі таке трапляється доволі рідко. Однак під час зустрічі
в онлайні достатньо миті, щоб клієнт завершив дзвінок;

– на зв’язку може бути не зовсім адекватна людина, засмучена,
можливо, втомлена, із цигаркою чи келихом вина;

– клієнт може не зрозуміти та не визнавати суті проблеми чи
ваші рекомендації. Під час особистої консультації ви також можете
зіткнутися із неприйняттям, але у режимі онлайн неможливо зна-
ходитись поруч із клієнтом, тому що консультація може розвивати-
ся в неочікуваному напрямку.

Інтернет-консультування підходить у таких випадках:
– якщо у людина не має можливості відвідати очні консультації

через панічні атаки або інші хвороби;
– якщо людина знаходиться за кордоном і бажає консультува-

тися у україномовного психолога;
– якщо людині комфортніше отримувати консультацію пись-

мово;
– якщо людині дуже дискомфортно прийти на очне консульту-

вання через ряд причин: соромлення, неоднозначність, неординар-
ність проблеми або через недовіру до рівня конфіденційності;

– якщо у радіусі доступності немає психологічних консульта-
ційних центрів або приватних психологів.

Отже, інтернет-консультування є одним із основних способів
консультування яким може скористатися практично будь-яка лю-
дина в будь-якій точці миру. Інтернет-консультування має свої міну-
си й плюси, однак я вважаю, що на даний момент світ вже не обій-
деться без даного способу консультування, з кожним днем потреба
в Інтернет-консультуванні лише збільшується. Сучасний ритм життя
такий, що легше та зручніше звернутися за допомогою через інтер-
нет, чим витрачати дорогоцінний час на шлях до кабінету психолога.
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ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ 

В РОБОТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Кучерук Вікторія Анатоліївна
ІІ курс, група ЗІС-20-1м-lk,

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н.

Анотація. У науковій публікації окреслено проблеми інформаційної
безбар’єрності маломобільних груп населення, зокрема у взаємодії з ор-
ганами державної влади. Визначено основні завдання та шляхи забезпе-
чення повноцінної інформаційної доступності для людей з інвалідністю.
Вивчено особливості державної політики у вирішенні цієї проблеми.

Annotation. The scientific publication outlines the problems of informa-
tion accessibility of low-mobility groups, in particular in cooperation with
public authorities. The main tasks and ways to ensure full information acces-
sibility for people with disabilities are identified. The peculiarities of state po-
licy in solving this problem have been studied.

В умовах глобальної інформатизації виникає фізіологічний
вимір інформаційної нерівності, як новий вид соціальної диферен-
ціації, що стосується потреб людей з інвалідністю та проявляється
в дисбалансі доступу до інформації та можливостей задоволення ін-
формаційних потреб через канали новітніх інформаційно-комуні-
каційних технологій. Відтак здійснення державної політики у на-
прямі інтеграції цієї категорії населення в сучасне інформаційне
суспільство стає неможливим без вирішення завдань інформацій-
ної безбар’єрності. Інформаційна безбар’єрність для людей з інвалід-
ністю полягає в процесі їх активного включення в різні соціальні
взаємодії, забезпечення повноцінної інформаційної доступності,
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в наданні публічної інформації завдяки використанню інформацій-
но-комунікаційних технологій.

Потреби в спеціальних заходах щодо забезпечення доступу до
інформації та інформаційно-комунікаційних технологій у різних
категорій осіб з інвалідністю неоднакові та залежать від виду та сту-
пеня тяжкості інвалідності.

Робота органів державної влади і органів місцевого самовряду-
вання та інструменти громадського контролю (публічна інформа-
ція, участь у громадських обговореннях, спостереження за засідан-
нями) недостатньо адаптовані для осіб з порушеннями зору, слуху
та осіб з порушенням інтелектуального розвитку. Не всі громадяни
мають можливість отримати належну інформацію про діяльність
органів державної влади та місцевого самоврядування, а також на-
дати запити та отримати інформацію у зручному для них форматі.

Держава вже робить певні кроки для полегшення комунікації для
маломобільних груп населення. 14 квітня 2021 року Кабінетом Мі -
ніст рів України схвалено «Національну стратегію із створення без-
бар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» (Націо наль на
стратегія, 2021). Одним із напрямів вирішення проблем визначено
інформаційну безбар’єрність. Для досягнення стратегічної цілі
«Доступність для всіх інформації, яка надходить від суб’єктів влад-
них повноважень» визначено такі завдання: врегулювання вимог до
доступності інформації, що оприлюднюється суб’єктами владних
повноважень, використовується ними в процесі своєї діяльності;
надання інформації, що розповсюджується суб’єктами владних по-
вноважень на запит осіб з інвалідністю у доступних та придатних
для них форматах, своєчасно і без додаткової оплати; запроваджен-
ня механізму моніторингу та контролю за дотриманням законодав-
ства щодо доступності інформації; забезпечення інформацією
щодо функціонування органів державної влади та органів місцевого
самоврядування для всіх суспільних груп; законодавче врегулюван-
ня застосування форматів простої мови та легкого читання; унор-
мування викладення нормативних документів у форматі простої
мови (Національна стратегія, 2021).

Держкомтелерадіо затвердив методологію моніторингу веб-сай-
тів органів влади, серед критеріїв якої встановлюється коефіцієнт
інформаційної доступності, який застосовується для здійснення оцін-
ки рівня забезпечення доступності для сприйняття особами з вадами
зору та слуху розміщеної на веб-сайтах інформації (Наказ, 2015).
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Значно допомагає також критерій навігаційної доступності — ви-
значає рівень простоти та зручності пошуку інформації на веб-сайті.

Всиляє надію оприлюднений Держкомтелерадіо для громадсько-
го обговорення проект закону, метою якого є поліпшення доступу
до інформації осіб із порушеннями слуху. Законопроект, в тому числі,
зобов’язує телеорганізації дублювати на жестову мову або титрува-
ти офіційні повідомлення органів влади, повідомлення про надзви-
чайні ситуації; передбачає, що виборча агітація, виборча реклама,
оголошення результатів виборів мають бути перекладені на жестову
мову або здійснено відповідне їх титрування; покладає відповідаль-
ність за достовірність перекладу на жестову мову на телеорганізації;
передбачено поетапне збільшення частки добового мовлення, що
перекладається на жестову мову або титрується від 10% у 2017 році
до 50% у 2020 (Проєкт ЗУ, 2017).

Як і попередні роки, особливо гострою залишається проблема до-
ступу до інформації осіб із інтелектуальною та психосоціальною фор-
мою інвалідності. Формат «спрощеного читання», інші підсилювальні
формати ще не введено в практику діяльності органів державної влади.

Для досягнення інформаційної безбар’єрності та доступності
усіх громадян до цифрових послуг, а також державних веб-сайтів та
додатків доцільним було б затвердження вимог щодо доступності
онлайн-ресурсів та онлайн-контенту органів державної влади, роз-
роблення спеціальних електронних додатків для забезпечення осіб
з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, функцій верхніх кінцівок
доступом до цифрових послуг; розроблення узгодженого та компл-
ексного підходу щодо цифровізації сфер життя та наявності анало-
гових відповідників публічних послуг.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Левіщенко Олександр Вікторович
V курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., докт. пед. н., с. н. с.

Анотація. У публікації коротко висвітлюються результати до-
слідження щодо впровадження міжнародних стандартів професійної
допомоги дітям з ООП в Україні. За результатами експертного опиту-
вання щодо впровадження міжнародних стандартів професійної допо-
моги дітям з ООП, зокрема щодо впровадження інклюзивної освіти,
зроблено такі висновки: Запровадження міжнародних стандартів про-
фесійної допомоги дітям з ООП у національній освіті. ґрунтується на
таких положеннях: «Міжнародна класифікація функціонування, об-
меження життя, здоров’я дітей та підлітків»; сімейно-орієнтований
підхід (послуги, орієнтовані на сім’ю); раннє втручання; індивідуаліза-
ція у визначенні стратегій підтримки та технологічної допомоги;
впровадження інклюзивної освіти; командна взаємодія.

Annotation. The publication briefly highlights the results of a study on the
implementation of professional assistance international standards to children
with SEN in Ukraine. According to the results of the expert survey on the imple-
mentation of professional assistance international standards to children with
SEN, in particular on the implementation of inclusive education, the following
conclusions were made: The introduction of professional assistance internatio-
nal standards to children with SEN in national education is based on the follo-
wing provisions: «International classification of functioning, restriction of life,
health of children and adolescents»; family-centered approach (family-oriented
services); early intervention; individualization in defining support strategies and
technology assistance; implementation of inclusive education; team interaction.

Необхідність упровадження міжнародних стандартів професій-
ної допомоги дітям з ООП обумовлена реаліями часу. Серед міжна-
родних стандартів професійної допомоги дітям з ООП можливо роз-
глядати такі:

– раннє виявлення проблем розвитку та рання комплексна до-
помога (раннє втручання);
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– комплексна оцінка розвитку дитини, визначання її потреб,
стратегій супроводу та рекомендацій щодо створення найоптималь-
ніших умов для здобуття освіти;

– вибір індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема організа-
ція інклюзивного навчання та ін.

У межах нашого дослідження ми зупинились на стандартах про-
фесійної допомоги дітям з ООП в галузі освіти, зокрема реалізації
інклюзивної моделі освіти.

У такому контексті суттєвими є такі міжнародні документи:
Загальна декларація прав людини, проголошена ООН 10 грудня
1948 року, Конвенція ООН про права дитини (1989); Декларація
про права інвалідів (09 грудня 1975 року) Стандартні правила забез-
печення рівних можливостей для інвалідів (прийняті резолюцією
48/46 Генеральної асамблеі ООН від 20 грудня 1993 року), Кон венція
ООН про права інвалідів (2006), Резолюція Генеральної Асамблеї
ООН «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого
розвитку до 2030 року» (2015) тощо.

Нами проаналізовано правові аспекти організації професійної
допомоги дітям з ООП, розглянуто зарубіжний досвід впровадження
професійної педагогічної допомоги дітям з ООП; розроблена про-
грама емпіричного дослідження впровадження міжнародних стан-
дартів професійної допомоги дітям з особливими потребами.

За результатами експертного опитування (співробітників Інс -
титуту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України, працівників ІРЦ) щодо упровадження міжнарод-
них стандартів професійної допомоги дітям з ООП, зокрема щодо
реалізації інклюзивної освіти, зроблено такі висновки:

1. У основі упровадження міжнародних стандартів професійної
допомоги дітям з ООП у національній освіті такі положення: «Між -
народна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності,
здоров’я дітей та підлітків» як основа у визначенні особливих освіт-
ніх потреб дитини; родинно-центрований підхід (сімейно орієн товані
послуги); раннє втручання; індивідуалізація у визначенні стратегій
та технологій супроводу; реалізація інклюзивного навчання; ко-
мандна взаємодія.

2. Сутність інклюзивного начання слід розуміти як систему ос-
вітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах
недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного
залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.
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3. Сучасний світ характеризується швидкими змінами в напрям-
ку демократії, які позитивно впливають на гуманітарну складову
розвитку суспільства. Реформи в освітній сфері піддаються впливу
багатьох негативних чинників, зокрема нестабільній політичній та
економічній ситуації в державі, а 2020 р. запровадив у навчальний
освітній процес поняття «навчання в умовах пандемії», що, безумов-
но, не поліпшило загальної ситуації. Проте, незважаючи на пробле-
ми у сфері освіти, надзвичайно важливим залишається питання за-
лучення дітей з особливими освітніми потребами (далі — ООП)
в освітнє середовище України.

Ця тенденція інтеграції дітей з особливими освітніми потреба-
ми в освітнє середовище актуальна у всьому світі, проте в Україні
лише останні кілька років почала приділятися увага та робляться
відповідні кроки в напрямку покращення критичної ситуації отри-
мання освіти для зазначеної категорії дітей.

Також Угода про асоціацію з Європейським Союзом (далі — ЄС),
що набула чинності у 2017 р., підштовхнула уряд до конкретних
кроків у політичному, економічному, соціальному та культурному
реформуванні усіх сфер життя, які мають вплив на якість надання
та отримання освітніх послуг.

Інклюзію необхідно розглядати одночасно і як політику, і як
процес, які забезпечують всебічну участь усіх членів суспільства
у будь-яких сферах життєдіяльності, зокрема в освітній.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ 
ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ (ТРУДНОЩІВ)

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Литовченко Олена Віталіївна
докт. пед. наук, с.н.с., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
elenalitovchenko@ukr.net

Анотація. Публікація висвітлює сучасні підходи до оцінки особливих
освітніх потреб (труднощів) здобувачів освіти. Акцентовано на акту-
альних тенденціях у такому контексті, як то: відмова від медичної
моделі розуміння особливих освітніх потреб, натомість врахування не
медичного діагнозу, а, насамперед, індивідуальних особливостей здобу-
вачів освіти, які можуть створювати або не створювати бар’єри для

102

Секція І Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 



103

навчання і соціальної адаптації; особливі освітні потреби зумовлюють,
насамперед, необхідність адаптації освітнього середовища (створення
індивідуальної програми розвитку; адаптацію, модифікацію навчаль-
них програм, збільшення часу на опанування навчального матеріалу,
залучення підтримки фахівців (міждисциплінарної команди фахівців)
та допоміжних засобів навчання тощо).

Висвітлено відповідні зміни в українському законодавстві; нові ка-
тегорії (типи) особливих освітніх потреб (труднощів): інтелектуаль-
ні, функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві), фізичні, навчальні,
соціоадаптаційні, соціокультурні.

Аnnotation. The publication covers modern approaches to assessing the spe-
cial educational needs (difficulties) of students. Emphasis is placed on current
trends in this context, such as: abandoning the medical model of understan-
ding special educational needs, instead of taking into account not the medical
diagnosis, but, first of all, the individual characteristics of students who may or
may not create barriers to learning and social adaptation; special educational
needs determine, first of all, the need to adapt the educational environment
(creation of an individual development program; adaptation, modification of
curricula, increasing the time to master the training material, attracting sup-
port from specialists (interdisciplinary team) and teaching aids, etc.).

Relevant changes in Ukrainian legislation are highlighted; new catego-
ries (types) of special educational needs (difficulties): intellectual, functional
(sensory, motor, speech), physical, educational, socioadaptive, sociocultural.

В українському суспільстві відбуваються прогресивні зміни,
пов’язані зі створенням рівних можливостей для освіти, соціалізації,
професійного самовизначення людей із особливими освітніми по-
требами. Важливою у такому контексті є освітня сфера, зокрема
впровадження інклюзивної освіти, що відбувається в Україні стрім-
кими темпами і стосується усіх галузей освіти.

Відповідні зміни відображено у сучасному національному зако-
нодавстві. Зокрема, Законом України «Про освіту» (2017) визначено
поняття «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище»,
«індивідуальна освітня траєкторія» тощо. Водночас, удосконалю-
ються підходи до оцінки особливих освітніх потреб (труднощів) учнів
з метою визначення необхідного рівня підтримки, оптимальної ос-
вітньої траєкторії у кожному індивідуальному випадку.

Метою публікації є представити сучасні підходи до оцінки особ-
ливих освітніх потреб (труднощів) здобувачів освіти.
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Термін «діти з особливими потребами», який відповідає міжнарод-
ному терміну «children with special needs», акцентує увагу на необхід-
ності забезпечення додаткової підтримки у навчанні дітей цієї кате-
горії і відповідає соціальній моделі інвалідності, яка, на противагу
медичній моделі, акцентує не на порушенні розвитку, а на потребах,
що ним зумовлені.

Міжнародні тенденції оцінки особливих освітніх потреб відбито
у сучасних документах, зокрема Міжнародній класифікації функціо-
нування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ), що має на
меті визначити уніфіковану і стандартизовану мову та схеми опису
станів здоров’я та станів, пов’язаних із здоров’ям. Вона впроваджує
визначення компонентів здоров’я та деяких пов’язаних із здоров’ям
компонентів добробуту (таких, як освіта та праця). МКФ відійшла
від класифікації «наслідків захворювання» та стала класифікацією
«компонентів здоров’я».

Тенденції та зміни щодо оцінки особливих освітніх потреб (труднощів)
– Подальше становлення підходів до оцінки особливих освіт-

ніх потреб (труднощів) здобувачів освіти з метою визначення опти-
мальної освітньої траєкторії для кожного учня, забезпечення квалі-
фікованого супроводу та підтримки.

– Відмова від медичної моделі розуміння особливих освітніх
потреб, натомість врахування не медичного діагнозу, а, насамперед,
індивідуальних особливостей здобувачів освіти, які можуть створю-
вати або не створювати бар’єри для навчання і соціальної адаптації.

– Особливі освітні потреби зумовлюють, насамперед, необхід-
ність адаптації освітнього середовища (створення індивідуальної
програми розвитку; адаптацію, модифікацію навчальних програм,
збільшення часу на опанування навчального матеріалу, залучення
підтримки фахівців (міждисциплінарної команди фахівців) та до-
поміжних засобів навчання тощо).

Зміни в українському законодавстві щодо організації навчання
осіб з особливими освітніми потребами визначено Постановою Кабі -
не ту міністрів України від 21 липня 2021 р. № 765, зокрема, документ
регламентує нові категорії (типи) особливих освітніх потреб (труднощів):

– інтелектуальні;
– функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві);
– фізичні;
– навчальні;
– соціоадаптаційні, соціокультурні;
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визначає п’ять рівнів прояву: від легкого, що зумовлює пооди-
нокі незначні труднощі, до найтяжчого ступеня прояву.

Зокрема, наприклад, навчальні труднощі можуть полягати в об-
меженні або своєрідності перебігу довільних видів діяльності різного
ступеня прояву (писемного виду діяльності, математичних дій тощо);
соціоадаптаційні, соціокультурні труднощі (зокрема, взаємодія
з представниками осередків окремих культур, отримання інформації
засобами жестової мови тощо) можуть полягати в наявності бар’єрів
на шляху до формування навичок пристосування до умов соціаль-
ного середовища; організації адекватної системи відносин із соці-
альними об’єктами тощо.
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Анотація. В тезах розкрито особливості роботи інклюзивно-ресур-
сних центрів на сучасному етапі розвитку. Висвітлено основні проблеми
та завдання, які потрібно вирішувати в контексті поступу освітньої
галузі і її доступності для осіб з особливими освітніми потребами.

Аnnotation. The theses reveal the peculiarities of the work of inclusive
resource centers at the present stage of development. The main problems and
tasks that need to be addressed in the context of the progress of education and
its accessibility for people with special educational needs are highlighted.

У рамках державної політики спрямованої на створення компл-
ексної всебічної допомоги дітям з особливими освітніми потреба-
ми, в тому числі дітям з інвалідністю, діють нові освітні установи,
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в яких максимально зосередженні досвідчені фахівці зі спеціальної
освіти. Це Інклюзивно-ресурсні центри — установи, які утворюють-
ся з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами
віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої
освіти, в тому числі, у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття за-
гальної середньої освіти. До інклюзивно-ресурсних центрів можуть
звернутись батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дити-
ни віком від 2 до 18 років, незалежно від наявності в дитини інвалід-
ності чи встановленого діагнозу (Інклюзивно-ресурсні центри, 2021).
Отже, ми маємо декілька обмежень — вікове обмеження та лише діти
з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта має ширше
тлумачення, а її визначення наводяться в головних міжнародних до-
кументах: Стандартних правилах урівняння можливостей інвалідів
ООН, Декларації прав дитини ООН, Саламанкській декларації та
програмі дій з навчання осіб з особливими потребами, Міжнародних
консультаціях із питань раннього навчання дітей з особливими освіт-
німи потребами (Колупаєва А., 2016).

Інклюзивно-ресурсні центри це осередки першочергової під-
тримки сім’ї та дитини в їх непростому життєвому маршруті та по-
шуках правильних орієнтирів розвитку особливої дитини. На разі
мережа Інклюзивно-ресурсних центрів збільшилася, оскільки за-
конодавство передбачає їх створення в кожній територіальні громаді.
Робота ІРЦ планується в кількох напрямках — консультативна допо-
мога сім’ям, які виховують особливих дітей, забезпечення комп -
лексної оцінки дітей використовуючи міжнародні стандартизовані
тести та допомога закладам освіти в складанні та реалізації Індиві -
дуальної програми розвитку особливої дитини. В рамках роботи
з сім’ями фахівці ІРЦ надають консультативну допомогу, а також, за
згоди батьків, здійснюють комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку дитини, визначають її досягнення та напрямки корекцій-
но-розвиткової роботи (Каменщук Т., 2021).

У 2020 р. на базі Інституту спеціальної педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка НАПН України створено Психологічний
консультативно-тренінговий центр, де запроваджено систему постій-
ного консультування педагогічних працівників з питань інклюзив-
ного навчання, корекційно-розвивальної роботи та консультування
батьків, як онлайн так і офлайн. Також запроваджено постійно діючий
семінар-практикум «Науково-методичні засади діяльності ІРЦ».
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Розроблено комплекти навчально-методичних посібників (Серія
«Інклюзивне навчання» за нозологіями) для фахівців і батьків дітей
з особливими освітніми потребами «Дитина із порушенням інте-
лектуального розвитку» (Чеботарьова), «Дитина із синдромом
Дауна» (Чеботарьова), «Гіперактивна дитина» (Сухіна), «Дитина із
церебральним паралічем» (Чеботарьова),»Дитина з порушеннями
слуху» (Литовченко), «Дитина з порушеннями зору» (Костенко) та ін.
(Кремень В., 2021).

На думку фахівців, до основних проблем чи завдань, які по-
трібно вирішувати в контексті поступу освітньої галузі і її доступ-
ності для осіб з особливими освітніми потребами, можна віднести
такі: переддошкілля — необхідність подальшого розроблення су-
часних вітчизняних технологій раннього виявлення і діагностики
та корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають особливі
освітніми потреби; потребують фахової підготовки і підвищення
кваліфікації працівники інклюзивно-ресурсних центрів; те саме
стосується і працівників новостворених центрів професійного роз-
витку, де фахову допомогу мають отримувати вчителі загальноос-
вітніх закладів; підвищеної уваги заслуговує такий освітній щабель,
як професійна підготовка осіб з особливими освітніми потребами.
Більшість закладів професійно-технічної освіти не готова прийма-
ти і навчати осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з ін-
валідністю, через відсутність організаційних умов, методик роботи
з цією категорією, низький рівень профорієнтаційної роботи зі
вступниками; щодо вищої освіти, то є потреба у створенні ресур-
сних центрів при закладах вищої освіти (до речі, ця практика широко
поширена за кордоном), де надавалися б консультації професор-
сько-викладацькому складу з питань організації і методичної роботи
зі студентами з особливими освітніми потребами; як свідчить до-
свід, потребують невідкладного розроблення технології дистанцій-
ного навчання осіб з особливими освітніми потребами на всіх щаблях
освіти, а також надання онлайн-послуг їхнім родинам і педагогіч-
ним працівниками, до чого, до речі, вже долучено науковців НАПН
України (Кремень В., 2021).

Таким чином, сьогодні ми бачимо перші спроби запровадити
модель інклюзивного навчання в усіх навчальних закладах. Серед на-
ступних кроків — прийняття відповідних законодавчих документів
та збільшення кількості навчальних закладів інклюзивної орієнтації.

міждисциплінарний підхід Секція І
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ФАХУ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ляшенко Віктор Володимирович
доцент кафедри підприємництва, управління та адміністрування

Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»
LyashVV@i.ua

Анотація. Розглянуто питання вдосконалення практичної підго-
товки з фаху здобувачів вищої освіти з інвалідністю. Наведено необ-
хідність залучення у практичну підготовку засобів інформаційно-ко-
мунікаційних технологій.

Annotation. The question of perfection of practical preparation is consi-
dered from the profession of bread-winners of higher education with disability.
The necessity of bringing in is driven to practical preparation of facilities of
informatively-communication technologies.

Проблема реалізації інклюзивного підходу, яка є достатньо важ-
ливою та складною, активно обговорюється в останні десятиліття
в Україні на державному, науковому та практичному рівнях. Орга ні за -
ція інклюзивного простору забезпечить можливість рівного доступу
до освітніх послуг, створення індивідуальної комфортної траєкторії
для саморозвитку і самореалізації кожної особистості, незалежно
від стану здоров’я, здібностей і можливостей, соціального положення
та інших відмінностей.
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Інклюзивна освіта — це освітня технологія, яка передбачає на-
вчання й виховання дітей з особливими потребами у звичайному
навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для за-
безпечення максимальної ефективності навчального процесу [1].

Питання інклюзивної освіти, проблеми які виникають у суспіль-
стві неодноразово піднімались та є загальновідомими [2, с. 100].

Проблеми залучення у навчання осіб з інвалідністю у вищі на-
вчальні заклади також неодноразово обговорювались на різних рів-
нях [3].

Однак питання практичної підготовки з фаху студентів з інва-
лідністю є актуальним та потребує особливої уваги.

Кожен вид практики (ознайомча, навчальна, технологічна тощо)
який пропонується здобувачам освіти має свої завдання, виходить
із специфіки обраного фаху та відповідає програмі практики.

Проте особливу увагу слід приділяти студентам з інвалідністю
та орієнтуватись на індивідуальний підхід з врахуванням медичних
рекомендацій та положень. Такий підхід посилює відповідальність ке-
рівника практики як від навчального закладу так і від бази практики.

Шляхами вдосконалення та допомоги у практичній підготовці
студентів з інвалідністю можуть стати використання інформацій-
но-комунікаційних технологій (ІКЦ).

Такий інклюзивний підхід з використанням ІКТ в фаховій
практичній підготовці здобувачів вищої освіти повинен бути спря-
мований на виконання індивідуального плану та засвоєнню отри-
маних теоретичних знань.
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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО СТУДЕНТІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Марцинкевич Анастасія Андріївна
IІ курс, група ЗМН-21-1, спеціальність «Менеджмент»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Зінчук Т. В., асистент

Анотація. У статті викладено основні особливості формування то-
лерантності до студентів з особливими освітніми потребами. Ви світ -
лено трактування феномену «толерантність» та процес формування
толерантності на заняттях англійської мови.

Annotation. The article outlines the main features of the formation of to-
lerance for students with special educational needs. The interpretation of the
phenomenon of «tolerance» and the process of formation of tolerance in English
classes are covered.

Науковці з педагогічної діяльності трактують толерантність як:
1) «особистісна якість, ознака гуманної людини;
2) один із принципів гуманістичного виховання.
Основою толерантності у вихованні на заняттях англійської

мо ви є:
– визнання прав інших людей на життя, волю, гідність;
– доброзичливе усвідомлення присутності у своєму соціально-

му оточенні представників інших культур;
– визнання й уміння цінувати різноманітні прояви людей;
– здатність бачити спільні цілі й інтереси, прагнення досягнути їх;
– визнання взаємозалежності людського існування» [2, с. 912–

913].
Одним з найперших кроків до формування толерантності на

заняттях англійської мови є діалог. Такий спосіб контакту є найкра-
щим джерелом пізнання інформації про інших студентів. Окрім
того, це готовність «до спілкування, в основі якого лежить повага
до особливостей іншого, його ідентичності» [1].

Толерантність формується завдяки організації різних форм на-
вчання, видів робіт, спеціальної літератури.

На заняттях англійської мови толерантність формується не від-
разу, а поступово.

Спочатку студенти знайомляться та встановлюють стосунки
в групі, згодом формується позитивне ставлення до індивіда або гру -
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пи, далі методом спілкування відбувається встановлення схожого
та відмінного і вже після цього відбувається процес переходу від па-
сивної до активної участі на заняттях.

Формування толерантності залежить ще від сприйняття індиві-
дуальності іншої людини, від прямої взаємодії зі студентами з особ-
ливими освітніми потребами.

Поважати інтереси, погляди, думки, позиції — запорука пози-
тивного контакту між студентами. Потрібно зазначити, що присто-
сування студентами до нових умов діяльності підвищує коефіцієнт
виконаної роботи на занятті.

Отже, формування толерантності залежить від комунікації між
студентами в групі та від форм навчання. У багатьох випадках толе-
рантність допомагає зупинити створення конфліктної ситуації або
формує розвиток конструктивного вирішення конфлікту врахо-
вуючи інтереси обох студентів. Також слід зазначити, що толеран-
тність допомагає подолати емоційний сплеск під час вирішення
дискусивних питань.
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Анотація. В даних тезах викладено теоретичні засади сутності
інвалідності. Проаналізовані взаємини інваліда, суспільства та релі-
гійної організації.
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Annotation. These theses set out the theoretical foundations of the essen-
ce of disability. The relationship between the disabled, society and religious
organization is analyzed.

У науковій літературі і соціальній практиці різних релігійних орга-
нізацій склалися різні підходи до розуміння сутності інвалідності, вза -
є мин інваліда, суспільства та релігійної громади. Їх прийнято називати
«моделями інвалідності», які в цілому можна розбити на дві групи.

У першому випадку інвалідність сприймається як особиста
проблема (медична або так звана «адміністративна» модель). Тут
обмежені можливості розглядаються в контексті взаємозв’язку між
окремою людиною і її недугою. Згідно даної моделі, інвалідність —
це медична патологія, якою інваліди і відрізняються від «нормаль-
них» (здорових) людей, а всі проблеми інваліда — наслідок даної
патології. Підходи такого роду в сучасній науковій літературі та від-
повідна соціальна практика позначаються терміном «Disabilism» —
«дізабілізм», що передбачає дискримінацію людей з інвалідністю
і ставлення до них як до неповноцінних.

Цінність людини розглядається з точки зору її «корисності» для
суспільства. Таке розуміння проблеми інвалідності домінувало у сус-
пільній свідомості до середини XX ст. і було характерним для індустрі-
ального суспільства незалежно від політичного режиму, коли людина
розглядалась, в першу чергу, як творець матеріальних і духовних благ.

У другому випадку інвалідність розглядається як соціальна про-
блема (так звана «соціальна» модель). Тут у центрі уваги знаходиться
взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем (у тому
числі суспільством). Обмежені можливості розуміються як наслідок
того, що соціальні умови звужують можливості самореалізації інва-
лідів (мораль, психологічний клімат, соціальна організація, інфрас-
труктура і т.д.), тобто інваліди розглядаються скоріше як група
людей з обмеженими можливостями, ніж як аномальна. І суть про-
блеми інвалідності, відповідно до даної моделі, полягає в нерівності
можливостей при проголошеній рівності прав, а зміст соціальної
роботи — це соціальна реабілітація людей з інвалідністю і допомога
в усвідомленні ними своїх невід’ємних людських прав [1].

Саме такий підхід сповідують сьогодні усі релігійні організації
світу, вважаючи людину з інвалідністю, лише обмеженою, а не не-
спроможною адаптуватися до умов соціуму. У зв’язку із цим релігійні
громади реалізують совою соціальну політику щодо людей з інва-
лідністю з позицій фандрейзингу.
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СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
В УМОВАХ ДБСТ

Мацицька Олена Володимирівна
заступник директора з виховної роботи

Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової

Анотація. В статті подано особливості дітей позбавлених бать-
ківського спілкування: безпритульних дітей, бездоглядних дітей, ді тей-
втікачів. Охарактеризовано основні форми влаштування на виховання
дітей, позбавлених батьківського піклування, у родинне оточення: уси-
новлення (удочеріння), опіка, піклування, патронат, дитячий будинок
сімейного типу, прийомна сім’я. Представлено особливості створення
безпечного середовища виховання дітей в умовах дитячого будинку сі-
мейного типу.

Annotation. The article presents the features of children deprived of pa-
rental communication: homeless children, neglected children, runaway chil-
dren. The main forms of placement for the upbringing of children deprived of
parental care in the family environment are described: adoption (adoption),
guardianship, care, foster care, family-type orphanage, foster family.
Peculiarities of creating a safe environment for raising children in a family-
type orphanage are presented.

Конвенція ООН про права дитини, прийнята у 1989 році й рати-
фікована Україною у 1991 році, наголошує, що дитині для повного та
емоційно комфортного розвитку найкраще зростати в сім’ї, в атмос-
фері щастя, любові та взаєморозуміння. Роль сім’ї для дитини на-
дзвичайно важлива: батьки дають дітям життя, задовольняють що-
денні потреби, займаються вихованням, передають досвід поколінь,
життєві цінності та духовність, готують до самостійного життя в сус-
пільстві. Проте чимало дітей залишається без родинного оточення —
на вулиці: безпритульні діти, бездоглядні діти та діти-втікачі.
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Безпритульні діти — це діти, які не мають постійного місця про-
живання внаслідок розпаду сімей, смертності батьків працездатного
віку, внаслідок збройних конфліктів і злочинних актів, поширенням
самогубств у результаті пияцтва, психічних захворювань батьків,
а також діти, котрих вигнали з дому батьки.

Нині влада не залишає поза увагою дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, і намагається в межах своїх можливостей допо-
могти їм, захистити. Зокрема, створюються притулки для тимчасо-
вого перебування бездоглядних і безпритульних дітей, дитячі
будинки, розширюється мережа дитячих будинків сімейного типу
і збільшуються асигнування на їх утримання, збільшуються асигну-
вання на утримання дітей в прийомних сім’ях, суттєво збільшено
розмір державної допомоги при народженні дитини. Ознакою сьо-
годення є влаштування на виховання дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, у родинне оточення (усиновлення, опіка, піклу-
вання, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) [4, с. 10].

Дослідники, які вивчають коло проблем, пов’язаних з питанням
психологічної безпеки середовища, вважають, що психотравмуючі
ситуації прямо чи опосередковано впливають на фізичне і психічне
здоров’я особистості. Зокрема, до психотравмуючих ситуацій осо-
бистості у навчальному процесі освітнього закладу науковці відносять:
конфлікти у стосунках вчитель — учень, учень — учень, учень —
батьки чи учень — прийомні батьки тощо; проблему адаптації в освіт-
ньому середовищі; атмосферу конкуренції між однолітками; а також
надмірну вимогливість педагогів тощо [6, с. 10].

Якщо взяти до уваги екологічний аспект безпеки освітнього се-
редовища, то тут варто звернути увагу на дослідження С. Совгіри,
яка під екологічно безпечним освітнім середовищем розуміє «сис-
тему психолого-педагогічних умов, впливів і можливостей, які за-
безпечують захищеність особистості від негативного впливу еколо-
гічних факторів, що визначають оптимальність взаємодії зі світом
природи» [5, с. 3]. Не менш важливим є інформаційна частина без-
пеки освітнього середовища, яка, на думку Н. Кириленко, через за-
стосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті здійс-
нює масовий, глобальний вплив на особистість [3, с. 150].

Серед негативного впливу інформації на середовище авторка
виокремлює: відсутність належних механізмів контролю якості інфор-
мації, доступної через сучасні телекомунікаційні технології, що по-
роджує проникнення в освітній простір через соціальні сіті великого
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обсягу недостовірної інформації; неконтрольоване проникнення ін-
формації сумнівного, агресивного змісту, яка може сприяти виник-
ненню насильства, булінгу, кібербулінгу тощо.

Створення батьками-вихователями безпечного середовища —
безперервний процес реагування на нові виклики життя, пошук нових
можливостей, ресурсів, генерування нових ідей і правил. Водночас не-
обхідно, щоб всі учасники цього процесу усвідомлювали спільну від-
повідальність, мали вміння, бажання та добру волю для такої спів-
праці. Батьки-вихователі навчають дітей, як протистояти тиску та
відстоювати власну позицію, як діяти в конфлікті/небезпечній ситуа-
ції, як будувати стосунки з однолітками, навчають правилам безпеки
користування Інтернетом. Завдяки батькам-вихователям діти вчаться
розуміти один одного, адаптуватися до нових умов/незнайомої ситуа-
ції, як уникнути насильства, боулінгу в навчальному закладі.

Таким чином, безпечне середовище в умовах ДБСТ — це стан се-
редовища, в якому: наявні комфортна міжособистісна взаємодія, що
сприяє емоційному благополуччю дітей і батьків-вихователів, ство-
рено безпечні умови для навчання та відпочинку вихованців, відсутні
будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання,
а також дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформацій-
ної та соціальної безпеки кожного учасника середовища.
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ДИТЯЧА ДЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Мельниченко Антоніна Вікторівна
IІІ курс, група ЗСР-19-1, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.

Анотація. В даних тезах викладено основні теоретичні підходи до
дитячої дефективності як соціальної проблеми. Перелічені основні ас-
пекти розгляду категорій дітей з вадами розвитку. Також визначені
класифікаційні ознаки дитячих дефектів.

Annotation. These theses outline the main theoretical approaches to
childhood defects as a social problem. The main aspects of consideration of
categories of children with developmental disabilities are listed. Classification
features of children’s defects are also determined.

Уперше порушив проблему дитячої дефективності як соціальну
проблему видатний психолог Л.Виготський. Фізичний дефект
є «соціальним вивихом», а педагогічний вплив на дитину з анома-
ліями у розвитку асоціюється у Л.Виготського з вправленням ви-
вихнутого хворого органа. Виховання сліпої чи глухої дитини нічим
не відрізняється від виховання нормальної дитини [2]. З психоло-
гічної точки зору, фізичний дефект викликає порушення соціаль-
них норм поведінки. Якщо поведінка живого організму — це його
взаємодія із світом, то система пристосувальних реакцій до середо-
вища, зміни цієї системи перш за все впливають на перероджування
і зміщення соціальних зв’язків, де відбувається природний процес
поведінки. Всі соціологічні особливості дитини з вадами розвитку
мають не біологічне, а соціальне явище. Якщо спеціальне вихован-
ня потребує спеціальної педагогічної техніки, особливих прийомів
і методів, то соціальне виховання дітей з вадами розвитку ґрунту-
ється на методах соціальної компенсації її вродженого дефекту.

Соціальне виховання має бути пріоритетним, а спеціальне —
більш пов’язане з ним, і навіть більше — органічно злитися з ним,
увійти в нього як складова частина. Критикуючи спеціальну школу,
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Л.Виготський підкреслював, що вона створює систематичний відрив
від нормального середовища, ізолює дитину і замикає її у вузькому
просторі, де все пристосоване до дефекту і нагадує про нього. Це
штучне середовище не має нічого спільного з тим нормальним сві-
том, в якому змушена буде жити дитина з вадами розвитку. Душевне
здоров’я, нормальний стан психіки дезорганізуються і розщеплю-
ються, дефект викликає психічну травму. Соціальне виховання дити-
ни з вадами розвитку полягає в тому, щоб створити широке спілку-
вання із світом, яке засноване не на пасивному, а на активному
вивченні життя, дієвій участі у ньому. Говорячи про широке загаль-
нополітичне виховання сліпого, що виводить його із вузького кола
через фізичний дефект, Л. Виготський звертає увагу на необхідність
перевиховання зрячих, змінення їхнього ставлення до сліпих [2].

Категорії дітей з вадами психофізичного розвитку і дітей з фізич-
ними вадами розглядаються в науковій літературі у генетичному,
медичному, соціальному, психологічному і педагогічному аспектах.
Генетичний аспект визначає співвідношення біологічного і соціаль-
ного початку у розвитку особистості. Розвиток і характер становлення
особистості в онтогенезі досліджувались представниками біологічних,
соціологічних і соціо-біологічних напрямів філософії і психології, кот -
рі дещо переоцінили роль природно-біологічних чи соціальних факто-
рів розвитку особистості. З точки зору сучасної генетики, генетично
запрограмованими є біологічні особливості людини, а не риси психі-
ки, що формуються під впливом духовної та загально-практичної ді-
яльності особистості. Визначальним у розвитку дитини є виховання за
цілеспрямованою соціальною програмою, коли формується особис-
тість, тобто її соціальне успадкування. Соціальна програма не записа-
на в генах, але виступає як внутрішній фактор розвитку особистості.

Представники психоаналізу, зокрема З. Фрейд, обмежували ста-
новлення особистості біосексуальними факторами. На противагу
біологічному детермінізму Фрейда, соціокультурні фактори станов-
лення особистості виділяє Еріксон, який на перший план висуває
ідею психосоціальної інтеракції у соціальному контексті [3].

Вітчизняні психологи і педагоги (П.Я. Гальперін, С.Л. Ру бін ш -
тейн, О.Р. Лурія. Л.В. Занков, А.Н. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін, О.І. Ме -
щеряков, Е.В. Ільєнков) акцентують увагу на взаємозалежності
формування здібностей і функцій індивіду від впливу суспільного
середовища, шляхом перебудови його досвіду. Як вважає О.І. Ме -
ще ряков, який вивчав особливості виховання сліпоглухонімих від
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народження дітей, розвиток особистості можливий лише за умов
сумісної діяльності, яка передбачає залученість дитини до спілку-
вання з людьми і суспільством [4].

У педагогіці діти з вадами фізичного і розумового розвитку кла-
сифікуються залежно від основного дефекту. В.М. Астапов виділяє
категорії дітей з вадами розвитку залежно від порушень аналізатор-
них систем і мови: діти з порушеннями слуху, зору, рухової діяль-
ності, мови, порушеннями інтелектуального розвитку, затримкою
психічного розвитку, викривленим психічним розвитком [1]. Кожна
з цих класифікацій має свою таксономію, що вивчається окремим
напрямом педагогіки.
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Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.

Анотація. В даних тезах наведено функції сім’ї. Наведено основні
напрямки реалізації функцій у сім’ї, яка виховують дитину з особливими
потребами. Також досліджено систему соціально-педагогічної допомоги.

Annotation. These theses present the functions of the family. The main di-
rections of realization of functions in a family raising a child with special needs
are given. The system of social and pedagogical assistance has also been studied.
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Аналіз літератури з питань сім’ї дозволяє виділити різноманітні
зовнішні і внутрішні функції звичайної сім’ї. З огляду на особли-
вості соціального буття сім’ї, виокремлюють такі провідні її фун-
кції: виховна функція; господарсько-побутова функція; емоційна
функція; функція спілкування; функція формування досвіду соці-
ального життя; сексуально-еротична функція [2].

У сім’ях, що виховують дитину з особливими потребами, процес
реалізації названих функцій складніший і специфічний. Це перш за
все пов’язано з особливостями психічного, фізичного розвитку не-
типової дитини, поява якої в сім’ї часто змінює все життя сім’ї, її за-
сади, сімейні цінності. Присутність дитини з порушеннями розвитку
укупі з іншими чинниками може змінити модель самовизначення
сім’ї, скоротити можливості для заробітку і соціокультурну і рекреа-
ційну діяльність. Будь-яка дитина з особливими потребами вимагає
до себе підвищеної уваги у зв’язку з наявністю захворювання.

Сім’ї, що мають дітей з порушеннями фізичного і/чи психічного
розвитку, представляють одну з найбільш уразливих груп населення.
Соціальна підтримка таких сімей — це вирішення цілого комплексу
проблем, пов’язаних з допомогою дитині: з її виживанням, лікуван-
ням, освітою, соціальною адаптацією й інтеграцією в суспільство.
Батьки в подібних родинах відчувають вплив різноманітних негатив-
них факторів, який можна означити як сімейний стрес. Сімейний
стрес може носити несподіваний і/чи хронічний характер, але за-
вжди створює напруженість усередині сімейної групи, що порушує
її стійкість. Соціальне нездоров’я такої родини вимагає додаткових
видів соціальної роботи, спрямованих на допомогу батькам. Це со-
ціальна реабілітація і соціальна інтеграція родини, тобто віднов-
лення її соціального статусу.

Успішність вирішення цих проблем прямо пов’язана з цілеспря-
мованою соціальною роботою, котра включає широкий спектр до-
вгострокових заходів допомоги родині комплексного характеру — ме-
дичного, правового, психологічного, педагогічного, економічного.

Система соціально-педагогічної допомоги повинна бути спря-
мована не на підміну родини, а на розвиток її власних ресурсів та
ініціативи, тому що тільки перетворення родини в активного суб’єкта
соціально-педагогічної діяльності є вирішальним чинником ефек-
тивності процесів реабілітації й інтеграції дитини. Багато в чому це
залежить від типу внутрішньо сімейних відносин і стилю сімейного
виховання.

міждисциплінарний підхід Секція І
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ПСИХОКОРЕКЦІЙНІ МЕТОДИ РОБОТИ 
З ЛЮДЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
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Анотація. В даних тезах викладено головні особистісні проблеми
людей з особливими потребами. Проаналізовані різновиди тренінгів як
психокорекційних методів роботи з людьми з особливими потребами.

Annotation. These theses outline the main personal problems of people
with special needs. Varieties of trainings as psychocorrectional methods of
work with people with special needs are analyzed.

Неадекватне ставлення людей з особливими потребами до себе
обумовлене «навішуванням» ярликів тими, хто безпосередньо спіл-
кується з людьми з особливими потребами; це можуть бути і соці-
альні працівники, і працівники різноманітних центрів, клубів, ме-
дичний персонал, вчителі. Як же переконати людей на їх власному
досвіді у тому, яку силу мають «ярлики», коли вони закріплюються
за людьми? [1].

У людей з особливими потребами виникають загальні особис-
тісні проблеми, які мають таку основну специфіку:

1. Комплекс неповноцінності, відчуття неспроможності вико-
нувати важливі людські функції, підвищена потреба в захисті.

2. Відчуття несхожості на інших, відчуженість від інших.
3. Почуття самотності внаслідок обмеженості контактів із зов-

нішнім світом, підлеглість у контактах, низький рівень емпатії.
4. Екзистенційні проблеми, відчуття втрати життєвого сенсу.
Загальною рисою, яка об’єднує ці проблеми, є те, що всі вони по -

в’язані з недостатнім опануванням життєвих умінь і навичок, невмін-
ням адаптуватися в навколишньому світі, неможливістю викорис-
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товувати особистісні ресурси для розв’язання життєвих завдань.
Наведені вище особистісні проблеми можна вирішувати за допомо-
гою різних психологічних методів — консультування, бесіди, гри,
різних видів групової роботи, тренінгів. Тренінгові методи є дуже
ефективним заходом роботи з групами, оскільки сприяють підви-
щенню активності і розкриттю учасників, отриманню зворотного
зв’язку від членів групи, створенню атмосфери довіри, щирості і кон-
фіденційності того, що відбувається в групі. А також дають змогу
зрозуміти інших і свою власну особистість. Розробляючи програму
тренінгів для людей з особливими потребами, доцільно враховува-
ти такі характеристики: час настання інвалідності; характер реакції
на інвалідність (емоційна, когнітивна, поведінкова); важкість по-
рушень (діапазон обмежень, спричинених захворюванням або де-
фектом); рівень інтелектуального та емоційного розвитку; дотри-
мання логічної послідовності тренінгових занять.

Всі тренінги, які проводяться з людьми з особливими потреба-
ми, нехай це буде навчання інструментальним навичкам або корек-
ція емоційних і поведінкових шаблонів, мають основну спільну
особливість — це можливість інтеграції в суспільство, можливість
не почувати себе одиноким, можливість взаємодіяти з іншими і від-
чути себе корисним [2].

Іншим прикладом можуть слугувати тренінги, які побудовані
у відповідності з використанням певного терапевтичного методу
впливу у психології. Як приклад можна навести терапію музикою
і мистецтвом, яка розглядається в біхевіористичному напрямку як
засіб набуття компенсаторних навичок. Останні стимулюють до-
ступні для формування фізичні і психічні функції, розвиваючи
через них і ті, що недоступні для безпосереднього впливу.
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ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
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Анотація. В даних тезах наведено основні еволюції ставлення со-
ціуму до людей з інвалідністю. Наведено основні типи соціальних уяв-
лень про інвалідність.

Annotation. These theses present the main evolutions of society’s attitude to
people with disabilities. The main types of social ideas about disability are given.

Ще з історії Древньої Спарти до нас дійшли відомості про страш-
не ставлення до немовлят з явно вираженими фізичними вадами. На
думку М.М. Малофєева, в еволюції ставлення суспільства і держави
до людей з фізичними вадами можна виділити п’ять етапів [1]:

Перший етап — від агресії та нетерпимості до визнання необхід-
ності турботи про дітей з відхиленнями в розвитку. Ознамену ван -
ням даного етапу стало відкриття в Баварії першого притулку для
незрячих дітей у 1198 р. На 1706–1715 рр. припадає виникнення пер-
ших монастирських притулків і в Україні.

Другий етап — від визнання необхідності піклування про дітей
з відхиленнями в розвитку до визнання можливості навчання хоча
б частини з них. Так, у 1770 р. в Парижі було відкрито спеціальні
школи для глухонімих, а в 1784 р. для незрячих дітей.

Третій етап — від визнання можливості навчання до визнання
доцільності навчання трьох категорій дітей: з порушеннями слуху,
зору та розумово відсталих.

Четвертий етап — від визнання необхідності навчання частини
атипових дітей до розуміння необхідності навчання всіх атипових
дітей. В Західній Європі цей етап триває від початку до 70-х рр. ХХ сто-
ліття і характеризується розвитком законодавчої бази спеціальної ос-
віти, а також структурним вдосконаленням національних систем спе-
ціальної освіти (в деяких країнах існує до 20 типів таких спецшкіл).

П’ятий етап — від ізоляції до інтеграції. В західноєвропейських
країнах етап характеризується скороченням кількості спеціальних
шкіл та різким збільшенням кількості спеціальних класів в загаль-
ноосвітніх школах, реорганізацією взаємодії структур загальної та
соціальної освіти та орієнтацією останньої на підготовку дітей з від-
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хиленнями в розвитку як повноцінних громадян того суспільства,
до якого вони належать [1].

У сучасній науковій літературі поруч з терміном «інвалід» широ-
ко використовуються такі означення, як «люди з функціональними
обмеженнями», «люди з особливими потребами», «особи з обмеже-
ними можливостями», «особи з обмеженими фізичними можли-
востями», «особи з фізичними вадами», «неповносправні», «особи
з відхиленнями в розвитку».

Соціальні уявлення про інвалідність можна умовно розділити
на два типи.

Перша точка зору — традиційна — пояснює інвалідність з кон-
статації органічної патології або дисфункції, приписуючи інвалідам
статус девіантів, вказуючи на необхідність їх виправлення або ізо-
ляції. Діагноз буквально ставить заборону на дитині, відмовляючи
їй у соціальній інтеграції, при цьому лікар виступає як агент соці-
альної норми, контролюючи та наглядаючи за її дотриманням.

Інша точка зору пояснює феномен інвалідності з позицій теорії
соціального конструкціонізму. З цієї точки зору, стан людського орга-
нізму може бути по-різному сприйнятий самою людиною і оточуючи-
ми і мати різні наслідки для учасників взаємодії залежно від їх статі
і віку, культурних традицій і соціальних умов, тобто контексту даної
ситуації. Якщо це так, то інвалідність можна розуміти не лише як фі-
зіологічну патологію організму, дефект зовнішнього вигляду або пове-
дінки людини, але і як соціальне визначення, «ярлик». Цей ярлик —
знання про інвалідність — може приклеїти людині якась конкретна
соціальна система, в якій даний стан прийнято вважати відхиленням
від норми. Змінивши соціальне оточення, перейшовши в іншу соці-
альну групу, ми можемо зняти з себе цей ярлик або змінити його на
іншій, який у меншій мірі обмежуватиме наші можливості.

Даний підхід представляє для нас особливу важливість, оскіль-
ки дозволяє представити інвалідність не статичним станом, але як
процес обмеження можливостей, причому каталізуюча роль при-
писується конкретному соціальному середовищу [2].

Список використаних джерел

1. Малофеев Н.Н. Современный этап в развитии системы специального
образования (Результаты исследования, как основа для построения пробле-
мы развития) / Н.Н.Малофеев //Дефектология. — 2007. — № 4. — С. 24–27.

2. Романов П.В. Политика инвалидности / Романов П.В., Ярская-
Смирнова Е. Р. — Саратов: Изд-во «Научная книга», 2012. — 260 с.

міждисциплінарний підхід Секція І



СПІВПРАЦЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ТА ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ В СФЕРІ 

ІНКЛЮЗИВНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРАКТИК 
ТА ЗЕЛЕНОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

ЗА ПІДТРИМКИ ПМГ ПРООН-ГЕФ

Нігородова Світлана Анатоліївна
к. т. н., Національний координатор ПМГ ПРООН-ГЕФ в Україні

gefsgpukr@gmail.com
Мосаєв Юрій Володимирович

к. соц. н, доцент кафедри соціальної роботи
КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР

mosaev2015@gmail.com
Дяченко Марина Олександрівна

координатор Мережі ОГС «Зелена Житомирщина»
dyachenko9@gmail.com

Журавель Світлана Станіславівна
викладач Житомирського агротехнічного фахового коледжу

zhuravellsvetlana@gmail.com

Анотація: В Україні зростає попит на інклюзивні технології в сфері
освіти та реабілітації. Сьогодні набуває актуальності реабілітація з ви-
користанням рослин. Найбільш поширеними в цій сфері є агротерапія та
гарденотерапія. Зазначені технології можуть активно використовува-
тися в рамках медичної, соціальної, психологічної та фізичної реабіліта-
ції. ПМГ ПРООН-ГЕФ в Україні підтримала кілька інклюзивних проєк-
тів з використанням реабілітаційних властивостей рослин на території
Житомирської та Запорізької областей, які показали ефективність.

Annotation. In Ukraine, the demand for inclusive technologies in the
field of education and rehabilitation is growing. Rehabilitation with the use of
plants is becoming relevant today. The most common in this area are agro-
therapy and garden therapy. These technologies can be actively used in me-
dical, social, psychological and physical rehabilitation. UNDP-GEF SGP in
Ukraine has supported several inclusive projects using plant rehabilitation
properties in Zhytomyr and Zaporizhia regions that have shown effectiveness.

Все більша кількість людей в світі вимагають якісного соціаль-
ного обслуговування. Потреба в реабілітації є актуальною для пред-
ставників всіх вікових категорій незалежно від статі. Однією з акту-
альних форм реабілітації є інклюзія, яка сприяє включенню осіб
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з інвалідністю та інших категорій населення до актуальних соціаль-
них практик. На нашу думку сьогодні спеціалістами, які активно
залучені до реабілітаційного процесу недооцінюється можливість
використання реабілітаційних технологій на основі рослин. Серед
зазначених напрямів можна виділити агротерапію, гарденотерапію
та анімалотерапію. Зазначені реабілітаційні технології мають вели-
кий потенціал для використання в рамках реабілітаційних установ
різної форми власності та спеціалізації в рамках реабілітаційного
процесу з клієнтами з різними соціальними і психологічними про-
блемами та пацієнтами з різними нозологіями як в ролі основної
реабілітаційної технології так і допоміжної.

Модель використання в реабілітаційному процесі на базі освіт-
нього закладу з орієнтацією на впровадження інклюзивних освітніх
і реабілітаційних технологій гарденотерапії було сформульовано
відпрацьовано на базі КЗВО «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» ЗОР за підтримки Програми малих грантів
Програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду (ПМГ
ПРООН-ГЕФ) в Україні. Зазначена модель передбачає поєднання
зусиль спеціалістів з соціальної роботи, психології, фізичної і ерготе-
рапії та садово-паркового господарства. На базі КЗВО «Хортицька
національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР було створе-
но першу гарденотерапевтичну лабораторію. На сьогодні ведеться
робота зі створення на базі академії всеукраїнського ресурсного
центру з гарденотерапії та інтеграція гарденотерапії до унікального
реабілітаційного парку на острові Хортиця та в рамках реабілітацій-
ного хабу створення якого зараз узгоджується між академією
Запорізькою обласною державною адміністрацією на території ко-
лишнього санаторію «Великий луг». Заходи академії з популяриза-
ції академії призвели до того, що запорізькі меценати у особі фонду
«Соціальні ініціативи бізнесу» підтримали створення кількох нових
гаренотерапевтичних локацій на базі запорізьких дитячих садочків.
Крім реалізації подібних проектів важливо поширювати зазначе-
ний досвід для представників інших регіонів та навіть країн. Саме
з цією метою за підтримки ПМГ ПРООН-ГЕФ створений он-лайн
курс «Соціальна інклюзія» http://ecoacademy.org.ua/book/socialna-
inklyuziya. Основною метою курсу є вивчення взаємозв’язку між пи-
таннями сталого розвитку громад, охорони довкілля, агроекології,
попередження зміни клімату та залученням людей з інвалідністю до
активного суспільного життя.
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За підтримки ПМГ ПРООН-ГЕФ в Україні впроваджується про-
єкт щодо інноваційних агроекологічних рішень для сталого сіль-
ського господарства, шляхом застосування адаптивних технологій
«зеленого відновлення» посіву лікарських та нішевих рослин на
деградованих землях Житомирського Полісся. Експертами проєкту
спільно з науковцями Поліського національного університету було
розроблено та апробовано екотехнологію вирощування таких куль-
тур як ромашка лікарська, календула, розторопша плямиста, чорний
кмин, амарант, меліса тощо. Мета проєкту полягає у поліпшенні
екологічного стану довкілля, протидії змін клімату, деградації зе-
мель, формуванні екологічної свідомості громади, зокрема молоді
із сільської місцевості, дітей з особливими освітніми потребами,
поширення досвіду та кращих практик проєкту у господарствах різ-
них форм власності, підвищення рівня життя населення.

Слід відзначити простоту та доступність екотехнології вирощу-
вання лікарських та нішевих рослин, що дозволяє використовувати
її в умовах соціального шкільного підприємництва та у власних до-
могосподарствах. Вдалим результатом діяльності проєкту стала прак-
тика соціальної комунікації між здобувачами освіти Вишевицького
ліцею та дітьми з особливими освітніми потребами Вишевицької
спеціальної школи на Житомирщині через «зелене відновлення» —
вирощування лікарських та нішевих рослин на грунтах, що втрати-
ли свою родючість. У процесі апробації екологічної технології діти
ознайомилися з біологічними особливостями та лікарськими влас-
тивостями обраних культур, самостійно здійснили посів, догляд та
післязбиральну їх доробку, а отримана лікарська сировина була ви-
користана у вигляді фіточаїв для зміцнення власного імунітету.
Тому адаптивна технологія «зеленого відновлення» лікарських та
нішевих рослин стала не лише одним із напрямів боротьби із дегра-
дацією земель, але й гарним прикладом поєднання навчання і прак -
тичної діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 
У ДІТЕЙ З РАС

Нікончук Андрій Іванович
ІІ курс, група СПОм-20-1, спеціальність «Спеціальна освіта»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач

Анотація. У статті висвітлюються основні особливості розвит-
ку пізнавальних процесів у дітей з розладами спектру аутизму; нада-
ється коротка характеристика кожного з цих процесів.

Annotation. The article reveals the main features of the development of
cognitive processes in children with autism spectrum disorders; a brief des-
cription of each of these processes is provided.

Щороку збільшується народжуваність дітей, які мають ті чи
інші порушення психофізичного розвитку різного ступеня тяжкос-
ті, серед яких аутизм займає особливу позицію у зв’язку з важкістю,
тривалістю та впливом на всю родину.

Протягом останніх десятиліть у працях відомих науковців
у сфері корекційної педагогіки, спеціальної психології, психіатрії,
медицини та генетики спостерігається інтерес до розгляду пробле-
ми аутизму та аутистичних проявів в Україні.

У цілому для психічного розвитку при РАС властива нерівно-
мірність. У статті ми актуалізуємо проблему особливостей розвитку
пізнавальних процесів у дітей з розладами спектру аутизму.

Увага. У дітей із РАС спостерігаються грубі порушення цілес-
прямованості і довільності уваги, що перешкоджає нормальному
формуванню вищих психічних функцій. Характерною рисою є ви-
сока психічна пересиченість. Увага дитини з РАС стійка впродовж
буквально декількох хвилин, а іноді і секунд. В деяких випадках пе-
ресичення може бути настільки сильним, що дитина не просто ви-
микається з ситуації, а проявляє виражену агресію і намагається
знищити те, чим вона тільки що із задоволенням займалася.

Відчуття та сприйняття. Для дітей з РАС характерна своєрід-
ність в реагуванні на сенсорні подразники. Якщо в нормі людська
особа є найсильнішим і привабливішим подразником, то діти з РАС
надають перевагу різноманітним предметам, обличчя ж людини прак-
тично миттєво викликає пересичення і бажання піти від контакту.
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У сприйнятті дитини з РАС відзначається також порушення орі-
єнтації у просторі, спотворення цілісної картини реального пред-
метного світу. Для них важливий не предмет у цілому, а окремі його
сенсорні якості: звуки, форма і фактура предметів, їх колір.

Пам’ять й уява. З самого раннього віку у дітей з РАС відзнача-
ється хороша механічна пам’ять, що створює умови для збереження
слідів емоційних переживань. Діти цієї категорії добре запам’ятову-
ють, а потім одноманітно повторюють різні рухи, ігрові дії, звуки,
цілі оповідання, прагнуть до отримання звичних відчуттів, що по-
ступають через усі сенсорні канали: зір, слух, смак, нюх, шкіру.

Відносно уяви існують дві протилежні точки зору: згідно однієї
з них, діти з РАС мають багату уяву, згідно іншої — уява цих дітей
якщо і не знижена, то химерна, має характер патологічного фанта-
зування. У змісті аутистичних фантазій переплітаються випадково
почуті дитиною казки, історії, кінофільми і радіопередачі, вигадані
і реальні події. Патологічні фантазії дітей відрізняються підвище-
ною яскравістю і образністю.

Мовлення. У дітей з РАС відзначається своєрідне відношення до
мовної дійсності і одночасно — своєрідність у становленні експре-
сивної сторони мовлення. Слід відзначити неоднорідність мовлен-
нєвих порушень та варіативність їх проявів у залежності від глибини
ураження та ступеню викривлення психічного розвитку дитини.
Незалежно від рівня розвитку мовлення, при аутизмі насамперед
страждає можливість використовувати його з метою спілкування.

Мислення. Рівень інтелектуального розвитку пов’язаний переду-
сім зі своєрідністю афективної сфери. Вони орієнтуються на перцеп-
тивні яскраві, а не на функціональні ознаки предметів. Емоційний
компонент сприйняття зберігає своє провідне значення при РАС на-
віть упродовж шкільного віку. У результаті засвоюється лише частина
ознак навколишньої дійсності, слабо розвиваються предметні дії.

Розвиток мислення у таких дітей пов’язаний з подоланням вели-
чезних труднощів довільного навчання. Багато фахівців вказують на
складнощі в символізуванні, перенесенні навичок з однієї ситуації
в іншу. Такій дитині важко зрозуміти розвиток ситуації в часі, встано-
вити причинно-наслідкові залежності. Це дуже яскраво проявляєть-
ся в переказі учбового матеріалу, при виконанні завдань, пов’язаних
з сюжетними картинками. У рамках стереотипної ситуації багато ау-
тичних дітей можуть узагальнювати, використовувати ігрові симво-
ли, вибудовувати програму дій. Проте вони не в змозі активно пере-
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робляти інформацію, активно використати свої можливості, з тим
щоб пристосовуватися до середовища та оточення, що змінюються.

Необхідно звернути увагу і на специфіку моторики дитини.
Порушення м’язового тонусу спостерігається вже на першому році
життя. Серед особливостей моторики дітей з РАС можна виділити
наступні: рухова загальмованість; затримка у формуванні навички
жування; слабкість реакції на допомогу дорослого при формуванні
навичок сидіння, повзання, вставання; затримка в розвитку ходь-
би; рухові стереотипії; відсутність вказівних жестів, рухів головою,
що означають заперечення, або твердження, жестів привітання або
прощання; бідність мімічних комплексів.

Зважаючи на вищесказане, діти з розладами спектру аутизму
потребують різносторонньої та цілеспрямованої допомоги, під-
тримки, корекції, що забезпечується поєднанням цілого комплексу
індивідуальних та групових заходів.

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Нікора Анна Олександрівна
к. пед. н., доцент, доцент кафедри психології, 

спеціальної освіти та здоров’я людини
Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»

anna_nikora@ukr.net

Анотація. Актуальність проблеми насильства в освітньому сере-
довищі свідчить про необхідність ретельного її вивчення та розробки
профілактичних заходів, оскільки діти та молодь, з одного боку, є най-
більш психологічно уразливою частиною суспільства, а з іншого, можуть
самі ставати джерелом настання суспільно небезпечних наслідків.
У тезах визначено основні риси та психологічні причини булінгу в ос-
вітньому середовищі, а також сформульовано пропозиції та рекомен-
дації, щодо попередження його проявів у закладі освіти.

Annotation. The urgency of the problem of violence in the educational
environment indicates the need for careful study and development of preven-
tive measures, because children and young people, on the one hand, are the
most psychologically vulnerable part of society, and on the other hand, they
themselves can become a source of socially dangerous consequences. The ab-
stracts identify the main features and psychological causes of bullying in the
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educational environment; formulate proposals and recommendations for the
prevention of its manifestations in the educational institution.

Насильство є прямим порушенням прав людини та вимагає від-
повідної суспільної реакції. В найбільш уразливій ситуації перебува-
ють вихованці/учні/студенти інклюзивних закладів освіти та особи
з особливими освітніми потребами, адже вони часто не в змозі об’єк-
тивно оцінити ситуацію, прийняти зважене рішення та захистити
себе. Відтак захищати їх особисті права, адекватно реагувати на проя-
ви агресії, цькування та працювати щодо профілактики подібних вия-
вів деструктивної поведінки, є одним із основних суспільних завдань.

У цьому процесі одна з керівних ролей має належати саме закла-
ду освіти, адже в його освітньому середовищі діти та молодь проводять
значну частину часу, дорослішають, психічно та духовно дозріва-
ють, ідентифікуючи себе в соціумі. Цілеспрямована систематична
робота щодо профілактики насильства та формування нульової то-
лерантності до нього має вестися постійно, ставши органічною час-
тиною освітнього процесу на всіх його рівнях.

Аналіз наукових досліджень з даного питання дає можливість
визначити основні риси булінгу:

– нерівність фізичних, психологічних чи соціальних можли-
востей, які лежать в основі стосунків між жертвою й агресором;

– свідома деструктивна поведінка агресора, спрямована на зав-
дання шкоди та страждань іншій людині;

– безперервність агресивних дій упродовж досить тривалого
періоду часу, у результаті чого жертва надовго залишається в відчут-
ті страху, ізоляції, самотності.

Фактично, цькування базується на нерівності сили та влади,
що приводить жертву до стану, в якому та не здатна ефективно за-
хищатися від негативних дій. Це і є відмінною рисою булінгу від
простого конфлікту, в якому учасники рівні.

Психологічними причинами булінгу в освітньому середовищі
закладу освіти найчастіше стають:

– «інакшість» жертви (індивідуальні особливості фізичного,
психічного, інтелектуального розвитку, зовнішності тощо);

– намагання агресора «компенсувати невдачі» в навчанні, осо-
бистому чи суспільному житті (самоствердитись, завоювати авто-
ритет в очах друзів та однолітків, керувати, мати вплив на інших,
привернути увагу, змусити інших боятися та поважати тощо);
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– ігнорування проблеми на адміністративному рівні (відсут-
ність контролю з боку адміністрації та педагогічного персоналу за
поведінкою вихованців/учнів/студентів; відсутність цілеспрямова-
ної роботи у напрямку створення дружнього освітнього інклюзив-
ного середовища).

Психологічні дослідження проблеми булінгу доводять високу
ефективність превентивних заходів щодо його попередження,
а також вказують на необхідність дотримання розумного балансу
каральних та виховних аспектів, спрямованих на його подолання.
Таким чином, для профілактики булінгу в інклюзивному освітньо-
му середовищі вважаємо за необхідне:

– створити в закладі освіти психологічну службу, метою діяль-
ності якої стане цілісне, різнобічне вивчення особистості вихован-
ців/учнів/студентів, психологічне консультування, врегулювання
конфліктів в освітньому середовищі, психологічний супровід і під-
тримка осіб з особливим освітніми потребами та їх батьків, тощо;

– на адміністративному рівні розробити та запровадити спеці-
альну антибулінгову програму, яка у тому числі передбачатиме:
психодіагностичні дослідження, профілактичні бесіди, практичні
заняття з формування навичок ефективного спілкування, психоло-
гічні тренінги, заняття з конфліктології, виступи представників різ-
номанітних служб по роботі з дітьми та молоддю, конференції та
круглі столи на відповідну тематику;

– ознайомити всіх учасників освітнього процесу з нормативно-
правовою базою та регулюючими документами щодо превенції
проблеми насилля в освітньому середовищі;

– створити інформаційні стенди, розповсюджувати інформа-
ційні відеоролики та буклети (з інформацією про прояви насильства
та його наслідки, а також з переліком організацій, до яких можна
звернутися у випадку булінгу та інших протиправних дій);

– проводити учнівські, студентські та батьківські збори з метою
організації спільної діяльності адміністрації, педагогічного складу,
осіб, що навчаються та їх батьків з метою обговорення актуальних
питань навчання та виховання, ухвалення спільних рішень та ство-
рення дружнього, безпечного середовища в закладі освіти.
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ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ЦИКЛУ
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Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент, доцент кафедри

підприємництва, управління та адміністрування

Анотація. Одним із основних показників ефективності операцій-
ної діяльності для менеджменту підприємства є тривалість операцій-
ного циклу. У дослідженні розкрито особливість сутності операційно-
го циклу підприємства роздрібної торгівлі. Узагальнено фактори, що
впливають на тривалість операційного циклу. Запропоновано напрями
скорочення тривалості операційного циклу. Висвітлено основні етапи
вибору та реалізації напрямів скорочення тривалості операційного
циклу підприємства роздрібної торгівлі.

Ключові слова: операційний цикл, фактори впливу, напрями ско-
рочення тривалості, підприємство роздрібної торгівлі.

Аnnotation. One of the main indicators of the effectiveness of operating
activities for the management of the enterprise is the duration of the operating
cycle. The study reveals the peculiarity of the essence of the operating cycle
of the retail enterprise. The factors influencing the duration of the operating
cycle are generalized. The directions of reduction of duration of an operating
cycle are offered. The main stages of selection and implementation of direc-
tions for reducing the duration of the operating cycle of the retail trade enter-
prise are highlighted.

Keywords: operating cycle, factors of influence, directions of reduction
of duration, the enterprise of retail trade.

Усі підприємства намагаються якнайбільше скоротити опера-
ційний цикл, адже коротший цикл може бути завершений більшу
кількість разів за той самий проміжок часу і, відповідно, згенерувати
для підприємства більше доходу і потенційного прибутку. Скорочення
тривалості операційного циклу неможливо досягти виключно
зменшенням тривалості його компонентів. Покращення повинні
мати системний характер. Лише в такому разі прийняті заходи дійс-
но скорочуватимуть тривалість операційного циклу та підвищува-
тимуть ефективність операційної діяльності підприємства.
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Загальна система чинників, які прямо чи опосередковано впли-
вають на тривалість операційного циклу підприємства роздрібної
торгівлі наведено на рис. 1.

Рис. 1 — Фактори, що впливають на тривалість операційного циклу
підприємства роздрібної торгівлі

Операційний цикл підприємства роздрібної торгівлі — це по-
вторюваний в часі процес обороту грошових коштів, що включає
стадії: закупівля товарно-матеріальних цінностей у постачальників;
транспортування товарно-матеріальних цінностей у від постачаль-
ників до складів підприємства; зберігання товарно-матеріальних
цінностей на підприємстві; реалізація товарів споживачам; отри-
мання грошових коштів від реалізації товарів.

Ідентифікація основних факторів впливу на тривалість операцій-
ного циклу є основою для розробки напрямів її скорочення (табл. 1).
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Таблиця 1
Напрями скорочення тривалості операційного циклу підприємства

роздрібної торгівлі

Вибір та реалізація напрямів скорочення тривалості операцій-
ного циклу, на наш погляд, має здійснюватися за такими основни-
ми етапами:
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Напрям скоро-
чення операцій-

ного циклу
Заходи

Організаційний

Пошук можливостей підвищення ефективності тих про-
цесів, що відбуваються на підприємстві, шляхом іденти-
фікації та реструктуризації (або оптимізації) неефектив-
них операційних процесів, які не створюють цінності
для зовнішнього та/або внутрішнього споживача

Техніко-техно-
логічний

Заходи з технологічного переоснащення та модерніза-
ції забезпечення максимально можливого рівня відпо-
відності основних технологічних параметрів торго-
вельного устаткування сучасним вимогам

Заходи скоро-
чення оборот-
ності запасів

Ліквідація наднормативних товарних запасів, вдоско-
налення процесу нормування запасів, використання
цінових знижок для реалізації запасів, що не користу-
ються попитом

Заходи скоро-
чення дебітор-
ської заборгова-
ності

Удосконалення кредитної політики підприємства, ці-
нові дисконти для покупців у разі дострокового пога-
шення дебіторської заборгованості, заходи з поперед-
ження виникнення дебіторської заборгованості

Удосконалення
закупівлі товарів

Оптимальний вибір постачальника, можливість отри-
мання товару під реалізацію

Удосконалення
транспортуван-
ня товарів

Поліпшення організації постачання, зменшення роз-
міру партій поставок

Удосконалення
зберігання това-
рів

Заходи зі скорочення часових витрат на приймання
доставленого товару, зі скорочення часових витрат на
внутрішні перевезення товарів

Удосконалення
реалізації това-
рів

Зменшення терміну вибору товарів покупцем, терміну
очікування покупців в чергах, підвищення швидкості
обслуговування покупців
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І етап. Ідентифікація основних факторів, що визначають пе-
ріод обороту запасів та період обороту дебіторської заборгованості.
На цьому етапі важливо ідентифікувати систему первинних факторів,
вплив яких не є очевидним, зокрема: час на внутрішні пересування
товарів, кількість працюючих вузлів розрахунку, вид та характер
рекламних та промо-акцій тощо. Така ідентифікація здійснюється
на основі застосування методів факторного аналізу. Результатом
цього етапу є формування матриці основних факторів.

ІІ етап. На основі виявлених факторів здійснюється вибір відпо-
відних методів скорочення тривалості операційного циклу. Основним
критерієм вибору таких методів є їх відповідність виявленим чинни-
кам впливу та можливість реалізації на підприємстві, тобто наявність
резервів покращення ситуації. Наприклад, якщо виявлена залеж-
ність між періодом обороту запасів та кількістю вузлів розрахунку
або терміном транспортування запасів, насамперед виявляється
можливість скорочення періоду поставки товарів та введення до-
даткових вузлів розрахунку або їх технічне переоснащення.

ІІІ етап. Оцінка скорочення тривалості операційного циклу за
рахунок реалізації заходу, яка ґрунтується на виявлених залежнос-
тях в межах першого етапу.

ІV етап. Оцінювання додаткових витрат, пов’язаних з реалізаці-
єю обраних методів скорочення тривалості операційного циклу.

V етап. Оцінювання додаткового ефекту від скорочення трива-
лості операційного циклу, тобто додаткового операційного прибут-
ку, який пропонується оцінювати за такою формулою.

Заходи доцільно реалізовувати за умови досягнення позитив-
ного ефекту від їх реалізації.
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Анотація. В даних тезах досліджується види соціальної адапта-
ції людей інвалідності. Розглянуто основні засади процесу дезадапта-
ції людей з інвалідністю.

Annotation. These theses investigate the types of social adaptation of
people with disabilities. The basic principles of the process of maladaptation
of people with disabilities are considered.

Соціально-психологічна реабілітація людей з інвалідністю важ-
лива не тільки сама по собі. Вона важлива як засіб інтеграції осіб
з особливими потребами в соціумі, як механізм створення для них
рівних можливостей для того, щоб бути соціальне потрібними.

Дослідження дезадаптації людей з інвалідністю, — надзвичай-
но серйозна і недостатньо вивчена проблема, її серйозність обумов-
лена не лише тим, що останнім часом збільшилося число людей,
які мають значні фізичні та психічні вади, а й надзвичайно низьким
рівнем матеріального забезпечення, їхньою соціальною і моральною
незахищеністю. До недавніх часів ця проблема певною мірою сто-
сувалася лише самої людини, яка має інвалідність, та її сім’ї. І лише
в останні роки у суспільстві розглядається інвалідність як суспільний
феномен. Моделі інвалідності, які існують на теперішньому етапі
розвитку науки (медичної, економічної, соціальної), не можуть по-
вністю розв’язати особистісні проблеми таких людей.

Теоретичний аналіз літератури вказує, що проблема впливу фі-
зичних вад на розвиток особистості розглядав Л.С. Виготський (про
формування вторинного дефекту в тому випадку, якщо соціальне
оточення не компенсує психофізіологічного порушення розвитку,
а навпаки, детермінує його), Б.В. Зейгарник (патопсихологічні зміни
особистості внаслідок хвороби та особливості діагностики цих змін).
Згідно з дослідженням Л.І. Божович, тяжке хронічне соматичне за-
хворювання суттєво змінює перш за все всю соціально-психологічну
ситуацію розвитку людини. Воно змінює рівень її психічних можли-
востей здійснення діяльності, веде до обмеження кола контактів
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з оточуючими людьми, часто через об’єктивні чи суб’єктивні причи-
ни призводить до обмеження діяльності в цілому, тобто змінює
об’єктивне місце, що займає людина в житті, тим самим змінюючи
його внутрішню позицію по відношенню до всіх обставин життя [2].

Особливе значення для розв’язання проблеми адаптації мають
праці зарубіжних психологів, у яких особлива увага приділяється
зв’язку особистісних порушень у дитинстві з психологічними пробле-
мами особистості в дорослому віці (3. Фрейд, А. Адлер, Е. Еріксон,
К. Хорні).

До головних концепцій інвалідизації і соціалізації інвалідів відно-
ситься структурно-функціональний аналіз (Т. Парсонс, Р. Мертон,
К. Девіс): розглянуті проблеми інвалідності як специфічного соціаль-
ного стану індивіда (модель ролі хворого Т. Парсонса), соціальної
реабілітації, соціальної інтеграції, соціальної політики держави по
відношенню до інвалідів, яка конкретизується в діяльності соціальних
служб по підтримці сімей, що мають дітей з інвалідністю. Головні
ідеї в даній концепції: адаптація людей з інвалідністю до соціального
середовища; інтеграція індивіда в соціальну систему; інтеріориза-
ція загальноприйнятих соціальних норм; адаптивні механізми [1].
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Анотація. На сьогоднішній день гостро стоїть питання відносно,
зловживання психоактивними речовинами, це одна з важливіших соціаль-
них, медичних проблем, і також проблем психологічної допомоги лю дям
з хімічною залежністю. В тезах розглядаються особливості психологічно-
го консультування з проблем пов’язаних з наркоманією та алкоголізмом.
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Розглядається особливості аддиктивної поведінки, та вплив і наслід-
ки вживання психоактвних речовин для хімічно залежної людини.

Annotation. Today, the issue of substance abuse is one of the most im-
portant social and medical problems, as well as the problems of psychological
assistance to people with chemical dependence. Theses consider the features
of psychological counseling on issues related to drug and alcohol abuse.
Features of addictive behavior, and also influence and consequences of use of
psychoactive substances for the chemically dependent person are considered.

Тактика і стратегія роботи консультанта базуються на розумінні
причин хімічної залежності, навичок консультування саме з цією
категорією клієнтів. Складність у тому, що залежність від алкоголю
і наркотичних речовин, є захворюванням мозку, та проявляється
комплексом поведінкових порушень, та результатом взаємодії ге-
нетичних, біологічних, психосоціальних факторів та впливу навко-
лишнього середовища.

Хімічна залежність досить часто, має наслідки у вигляді: сомато-
неврологічних та психічних розладів, аж до вираженого психоорганіч-
ного синдрому, деградація особистості, інвалідність, смерть. Наслідки
залежать, від речовини яку обирає для вживання залежна людина (ал-
коголь, амфітаміни, опіати, галюциногени). Для фахівця що працює
з залежністю, є необхідною умовою активного, прямого, дидактично-
го підходу з чітким планом дій. З урахуванням проблематики хімічно
залежного клієнта, що становить патогенетичний елемент генезу за-
лежності, яка тісно пов’язана з патологією особистості:

– порушення азогнозії, часткове усвідомлення хвороби;
– особистісні дисфункції хворого (акцентуації, розлади осо-

бистості);
– спотворені уявлення або побоювання, щодо лікування;
– комунікативні установки;
– порушення самооцінки хворого;
– слабкі рефлексивні здібності, неможливість оцінки свого

життєвого стану;
– інтрапсихічні конфлікти, що супроводжуються інтенсивни-

ми, але погано усвідомлюваними емоціями;
– песимістичні установки та патерни «вивченої безпорадності»;
– типові порушення об’єктних відносин.
Консультуючи споживача психоактивних речовин, необхідно

враховувати: консультування слід проводити тоді, коли клієнт не
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під дією речовин; клієнти досить амбівалентний, може вороже ста-
витися чи маніпулювати; консультант повинен чітко усвідомлювати,
саме аддикт несе відповідальність за відмову від вживання; працюва-
ти з захисними механізмами аддикта (в основному «примітивні»),
основні захисти, що спостерігаються, заперечення та ізоляція афек-
ту, перетворення пасивної позиції на активну, з відігриванням назов-
ні; необхідно враховувати що структура особистості клієнта «межо-
ва». Клієнт намагатиметься порушити кордони консультанта. «Его»
межового клієнта не сформувалося, не зміцнилося до ступеня неза-
лежності від впливів навколишнього світу, вразливе і нестійке.

Основна мета в роботі консультанта — щоб клієнт зробив вибір на
користь довічного утримання від вживання психоактивних речовин,
а також підвищив якість свого життя. Але треба розуміти і той факт, що
залежність від психоактивних речовин найчастіше хронічна, прогреді-
єнтна, рецидивуюча, і людина може повернутися до вживання.

Насамперед, йдеться про розуміння хімічної залежності як муль-
тифакторного захворювання, що стосується всіх сторін особистості
людини. Про необхідність знань, навичок, та особливої підготовки
для роботи психолога в сфері психологічної консультативної допо-
моги, для людей з алкогольною та наркотичною залежністю.
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ОСОБЛИОВСТІ СТВОРЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ХАБУ НА БАЗІ КЗВО 

«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗОР

Позднякова-Кирбят’єва Елліна Геннадіївна
доктор соціологічних наук, професор, проректор з навчальної роботи

КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР
cobrian1982@gmail.com

Анотація. Постійне збільшення кількості осіб, що потребують
реабілітації свідчить про суттєві проблеми в сфері профілактики про-
фесійних та хронічних захворювань. Високий попит на реабілітаційні
послуги вимагає збільшення кількості спеціалістів з різних видів реабілі-
тації. Для забезпечення повноцінного реабілітаційного процесу за умови
сучасного високого попиту, необхідно збільшувати кількість спеціалі-
зованих реабілітаційних локацій. Саме з метою покращення системи
надання реабілітаційних послуг та їх методичного забезпечення було
вирішено запровадити створення на базі «Хортицької національної
академії» багатофункціонального реабілітаційного хабу.

Annotation. The constant increase in the number of people in need of re-
habilitation indicates significant problems in the prevention of occupational
and chronic diseases. High demand for rehabilitation services requires an in-
crease in the number of specialists in various types of rehabilitation. To ensure
a full-fledged rehabilitation process in the current high demand, it is necessary
to increase the number of specialized rehabilitation locations. In order to im-
prove the system of providing rehabilitation services and their methodological
support, it was decided to introduce the creation of a multifunctional rehabi-
litation hub on the basis of the «Khortytsia National Academy».

Сьогодні є запит як на медичну, фізичну так і на психологічну
і соціальну реабілітацію. Зазначений запит слід оцінювати і в рамках
еволюції значення реабілітації як соціальної практики. Ще 20 років
тому реабілітація сприймалася як необхідна практика для людей
з різними формами інвалідності для адаптації до умов суспільства
в якому вони функціонують. Спочатку реабілітація сприймалася як
виключно як медичний комплекс заходів, згодом вектор реабіліта-
ційної акцентуації змінився в сторону фізичної реабілітації. Подальша
актуалізація реабілітаційних практик вже стосувалася психологічного
та соціального напрямів реабілітації осіб з різними нозологіями.
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Для сьогодення актуальною тенденцією є активне впровадження еко-
логічних технологій реабілітаційних технологій та нового змісту набу-
вають реабілітаційні технології з використанням мистецтва. Якщо ра-
ніше необхідність реабілітації обмежувалася відновленням фізичного
та соціального функціоналу людей з інвалідністю, то трендом сього-
дення є включення до реабілітаційного контексту максимальної кіль-
кості осіб, які потребують включення до максимальної кількості соці-
альних процесів для максимальної реалізації особистості. Зазначені
тенденції свідчать про необхідність створення універсальних комп -
лексів реабілітації з високим рівнем інклюзивності та індивідуального
підходу до кожного з пацієнтів. Саме тому колектив КЗВО «Хортицька
національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР разом з Запо -
різь кою обласною радою та Запорізькою обласною державною адмі-
ністрацією розробляють концепцію реабілітаційного хабу.

На сьогодні визначено план розбудови в структурі КЗВО
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР
технологічного парку «Національний реабілітаційний хаб», що
сприятиме підвищенню ефективності виконання освітньо-реабілі-
таційної місії закладу, що визначено пріоритетом заклад вищої ос-
віти на 2021–2026 роки. «Національний реабілітаційний хаб» стане
однією з найбільших реабілітаційних установ як Запорізької облас-
ті так і всієї України. Зазначений досвід стане в нагоді для розбудо-
ви та модернізації інших реабілітаційних комплексів і установ ре-
гіонального та національного значення по всій Україні.

Розташовування технологічного парку «Національний реабілі-
таційний хаб» планується на території колишнього санаторію «Ве -
ликий Луг», що знаходиться в одноіменній рекреаційній зоні За по -
ріжжя. Зазначений реабілітаційний хаб включатиме реабілітаційні
локації за наступними напрямами:

1. Соціальна реабілітація.
2. Психологічна реабілітація.
3. Педагогічна реабілітація.
4. Фізична реабілітація.
Кожен із зазначених напрямів реабілітації буде забезпечений

специфічним обладнанням та відповідною матеріально-технічною
базою. База реабілітаційного хабу буде активно використовуватися
для обслуговування осіб, які потребують реабілітаційних послуг, що
в результаті сприятиме наданню якісних реабілітаційних послуг
різним категоріям клієнтів та засвоєнню професійних компетенцій
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студентами на практиці, що покращить навчальний процес для сту-
дентів спеціальностей безпосередньо пов’язаних з процесом надан-
ня реабілітаційних послуг.

Створення «національного реабілітаційний хабу» передбачає
те, що він стане ресурсним центром для реабілітаційної діяльності за
найбільш поширеними формами реабілітації як в межах Запорізької
області так і всієї України. Це стане поштовхом як для розвитку тра-
диційних реабілітаційних технологій так і для інноваційних. Одним
з таких перспективних напрямів є екологічний напрямок фізичної
та соціальної реабілітації, зокрема анімалотерапія, гарденотерапія
та агротерапія. Зазначені реабілітаційні напрямки базуються на от-
риманні реабілітаційних ефектів в рамках взаємодії між людиною
і рослинами в рамках бінарної соціобіологічної системи.

ПЕДАГОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ 
ЯК КОМПОНЕНТ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Пономаренко Вікторія Володимирівна
к. псих. наук, доцент кафедри правознавства та фінансів

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

Анотація: Аналізуються питання педагогічної деонтології, її вплив
на здійснення супроводу студентів з особливими освітніми потребами
у вищих навчальних закладах. Ставиться питання про розкриття
суті педагогічної деонтології, процеси її впровадження та застосуван-
ня у навчальному процесі.

Annotation: The issues of pedagogical deontology, its influence on the
implementation of support for students with special educational needs in hig-
her educational institutions are analyzed. The question of revealing the es-
sence of pedagogical deontology, the processes of its implementation and ap-
plication in the educational process is raised.

Сучасний освітній простір, обумовлений реформуванням сис-
теми освіти на всіх її ланках вимагає перегляд вимог до фахової під-
готовки спеціалістів. Особливої уваги набуває проблема підготовка
педагогічних кадрів до інклюзивної освіти, які в майбутньому змо-

142

Секція І Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 



143

жуть створити рівні умови при отриманні освітніх послуг всіх дітей
без винятку, незалежно від їх рівня фізичного, психічного, розумо-
вого розвитку.

За своїм покликанням педагогічна деонтологія це наука про про-
фесійну поведінку педагогічного працівника, про його обов’язок.
Змістом педагогічної деонтології є система морально-етичних норм
і принципів, необхідних учителеві для виконання своїх професій-
них обов’язків: викладач або вчитель повинні любити свою профе-
сію та постійно цікавитися її досягненнями і проблемами; завжди
пам’ятати про специфіку своєї професії і враховувати її у своїй діяль-
ності; усвідомлювати відповідальність за результати своєї діяльності;
уміти виявляти гнучкість свого ставлення до учнів, бути толеран-
тним. З огляду на визначення деонтології, деонтологія інклюзивної
освіти розділ педагогічної деонтології про моральні вимоги, норми,
принципи і правила поведінки, що визначають особливості взає-
модії суб’єктів інклюзивної освіти.

Завданням деонтології інклюзивної освіти є: усвідомлення зна-
чення професійного обов’язку педагогами, вміння відповідати за
результати своєї професійної діяльності, вміння визначати систему
норм і вимог, що ставляться до вчителів у процесі взаємодії з учня-
ми з ООП, їхніми батьками, іншими педагогічними працівниками,
виявляти умови реалізації цих вмінь у практичній діяльності. Вона
пояснює значення тих чи інших дій, вчинків, мотивів, характерних
особистих якостей педагогічних працівників, сприяє формуванню
потрібних моральних рис, запобігає їх деформації унаслідок тривалого
виконання професійних обов’язків, запобігає емоційному вигоранню.
Також до її завдання входить вивчення способів усунень несприят-
ливих факторів, конфліктних ситуацій, що виникають у процесі про-
фесійної діяльності, запобігання формального застосування знань
вчителями, виховання деонтологічних якостей особистості, підви-
щення престижу педагогічної професії.

Звичайно впровадження інклюзивної освіти, дотримання віх
стандартів педагогічної деонтології можливо досягти лише за умови
підтримки держави, розвитку з її боку відповідних програм, надання
необхідної фінансової підтримки, а також впровадження навчальних
програм в освітній процес вищими навчальними закладами, тощо.

Саме з 2011 року, для студентів вузів МОН схвалено та рекомен-
довано до впровадження навчальні курси «Диференційоване викла-
дання в інклюзивних класах», «Види оцінювання в інклюзивному
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класі», «Професійна співпраця в інклюзивній школі», «Лідерство
в інклюзивній школі», «Основи інклюзивної освіти», «Деонто логіч -
ні основи інклюзивної освіти», тощо.

Окремої уваги заслуговують розкриття педагогічних якостей ви-
кладача ВНЗ для вирішення тих завдань, які ставить перед ним педа-
гогічна деонтологія в інклюзивному освітньому навчальному процесі.

Зокрема, ставлення до студента з ООП повинно бути не про-
сто, як до учасника освітнього процесу, а як до особистості зі своїм
духовним світом, своїми мріями, бажаннями, надіями і страхами.
Для ефективної організації інклюзивної освіти викладач у ВНЗ по-
винен скласти повне уявлення про учня з його індивідуальними
особливостями особистості. Всі педагогічні заходи повинні вибудо-
вуватись залежно від характеру особи, рівня його виховання, ступе-
ня тяжкості обмеження функціонування. Для кожного учня має
бути не тільки індивідуальний підхід, а й особисто зорієнтовані зав-
дання. Під час навчання студентів з ООП важливо мати педагогічну
чуйність, щоб мати змогу помічати зміни у психічній діяльності,
поведінці, загальному стані, бути здатним адекватно на них реагу-
вати, мати терпіння і наполегливість у досягненні своєї мети, твердість
і послідовність, організованість, педагогічна тактовність.

Отже, викладачу який працює в умовах інклюзивної освіти, по-
трібно мати високий рівень самоконтролю, справлятися з своїми
негативними емоціями, володіти навичками релаксації, мати здат-
ність адаптуватися у складних ситуаціях, бути врівноваженим, емо-
ційно стійким, а також мати витримку, щоб бути доброзичливим
і здатним підтримувати діяльність студента.

Таким чином, від впровадження принципів та реалізації зав-
дань, визначення сутності і деонтології роботи інклюзивної освіти,
вивчення основних деонтологічних стратегій роботи в інклюзивно-
му освітньому середовищі різних освітніх рівнів, навчанню осно-
вам деонтології в інклюзивному просторі. Можна стверджувати, що
досягти цього можна шляхом впровадження дисципліни «Деон то -
логічні основи інклюзивної освіти» у всіх навчальних закладах, що
готують фахівців корекційної освіти, інститутах післядипломної
освіти, курсах підвищення кваліфікації.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУП СІМЕЙ, 
У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Рибак Роман Олександрович
IІІ курс, група МН-19-1, спеціальність «Менеджмент»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.

Анотація. В даних тезах наведено класифікацію груп сімей, у яких
виховуються діти з особливими потребами. Наведено їх характерис-
тику. Також досліджено стилі виховання у різних групах.

Annotation. In these theses the classification of groups of families in
which children with special needs are brought up is resulted. Their characte-
ristics are given. Parenting styles in different groups were also studied.

Родини, що мають дітей зі значними відхиленнями розвитку (з ін -
валідністю), можна диференціювати на чотири групи.

Перша група — батьки з вираженим розширенням сфери бать-
ківських почуттів. Характерний для них стиль виховання — гіперо-
піка, коли дитина є центром усієї життєдіяльності родини, у зв’язку
з чим комунікативні зв’язки з оточенням деформовані. Батьки мають
неадекватні уявлення про потенційні можливості своєї дитини,
в матері відзначається гіпертрофоване почуття тривожності і не-
рвово-психічної напруги. Як головну причину порушень сімейного
мікроклімату в цих родинах можна назвати систематичні подружні
конфлікти. Стиль поведінки дорослих членів родини (мати, бабуся)
характеризується надпіклувальним ставленням до дитини, дріб’яз-
ковою регламентацією способу життя сім’ї в залежності від самопо-
чуття дитини, обмеженням соціальних контактів. У залежності від
віку дитини підвищується і рівень потураючої гіперпротекції (так
звана фобія втрати дитини). Цей стиль сімейного виховання харак-
терний для більшості родин матерів-одиначок. Такий стиль сімейного
виховання негативно впливає на формування особистості дитини,
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що виявляється в егоцентризмі, підвищеній залежності, відсутності
активності, зниженні самооцінки дитини.

Друга група сімей характеризується стилем холодного спілку-
вання — гіпопротекцією, зниженням емоційних контактів батьків
з дитиною, проекцією на дитину з боку обох батьків чи одного з них
власних небажаних якостей. Батьки акцентують зайву увагу на ліку-
ванні дитини, пред’являючи завищені вимоги до медичного персо-
налу, намагаючись компенсувати власний психічний дискомфорт
за рахунок емоційного відторгнення дитини. Ставлення до стресової
ситуації накладає сильний відбиток на спосіб виходу з неї, котрий
обирає родина. Саме в цих родинах найбільш часто зустрічаються
випадки латентного (прихованого) алкоголізму батьків.

Подібний стиль спілкування в родині веде до формування в осо-
бистості дитини емоційної нестійкості, високої тривожності, нерво-
во-психічної напруженості, породжує комплекс неповноцінності,
емоційну беззахисність, непевність у своїх силах.

Третю групу сімей характеризує стиль співробітництва — кон-
структивна і гнучка форма взаємовідповідальних стосунків батьків
і дитини в спільній діяльності. Як спосіб життя, такий стиль вини-
кає при вірі батьків в успіх своєї дитини і сильні сторони її природи,
при послідовному осмисленні необхідного обсягу допомоги, роз-
витку самостійності дитини в процесі становлення особливих спо-
собів її взаємодії з навколишнім світом.

Батьки з цієї групи сімей відзначають, що народження такої ди-
тини не стало фактором, що погіршив відносини між подружжям —
«лихо згуртувало», об’єднало в екстремальній ситуації, зміцнило
взаємодопомогу, «опору один на одного». У цих родинах відзнача-
ється стійкий пізнавальний інтерес батьків до організації соціально-
педагогічного процесу, щоденна співдружність і діалог у виборі цілей
і програм спільної з дитиною діяльності, заохочення дитячої само-
стійності, постійна підтримка і співчуття при невдачах. Батьки цієї
групи мають найбільш високий освітній рівень у порівнянні з пред-
ставниками інших груп, мають досвід переживання стресогенних
ситуацій. Такий стиль сімейного виховання сприяє розвитку в дитини
почуття захищеності, впевненості в собі, потреби в активному вста-
новленні міжособистісних відносин як у родині, так і поза домом.

Четверта група родин має репресивний стиль сімейного спілку-
вання, що характеризується батьківською установкою на авторитар-
ну лідируючу позицію (частіше батьківську). Як спосіб стосунків,
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це виявляється в песимістичному погляді на майбутнє дитини, у пос -
тійному обмеженні її прав, у твердих батьківських розпорядженнях,
невиконання яких карається. У цих сім’ях від дитини вимагають
неухильного виконання всіх завдань, вправ, розпоряджень, не вра-
ховуючи при цьому рівень її рухових, психічних і інтелектуальних
можливостей. За відмову від виконання цих вимог нерідко вдають-
ся до фізичних покарань.

При такому стилі виховання в дітей відзначається афективно-
агресивна поведінка, плаксивість, дратівливість, підвищена збудли -
вість. Це ще у більшій мірі ускладнює їх фізичний і психічний стан.

Гендерна характеристика сімей підтверджує той факт, що жінки
є головними членами сімей, що несуть усю вагу піклування про ди-
тину. У сім’ях, що мають дітей з інвалідністю, дуже високий відсоток
розлучень. Практичний досвід роботи з цими родинами показує,
що багато сімей, які вважаються повними, фактично є родинами
матерів-одиночок, тому що батько не живе з сім’єю, хоча офіційно
шлюб не розірвано. Тільки невеликий відсоток розлучених батьків
активно допомагають у вихованні і реабілітації дитини. Назване вище
підтверджує складність проблеми виховання дитини з відхилення-
ми в розвитку в умовах сім’ї, розкриває залежність рівня соціальної
активності й адекватності її поведінки від структури сім’ї, сімейно-
го мікроклімату і стилю сімейного виховання.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВ, ЩО
ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Семенова Наталя Сергіївна
ІІ курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іваннікова Г. В., к. психол. н., ст.викладач

Анотація. В даних тезах розглянуті психологічні особливості бать-
ків, які виховують дітей з РАС, проаналізовані наукові праці вчених по
даному питанню. Батьки, що виховують дітей з РАС мають вищі по-
казники рівня стресу, ніж інші групи батьків. Також мають місце три-
вога, депресія, проблеми з емоційним зв’язком з дітьми.

Annotation. These theses consider the psychological characteristics of
parents raising children with ASD, the psychological characteristics of pa-
rents raising children with ASD, psychological and semi-noodles parents rai-
sing children with ASD have higher levels of stress, as do other parent groups.
There are also anxiety, depression, and emotional problems with children.

Аутизм (розлади аутичного спектру (РАС) — це стан, який вини-
кає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується
вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкуван-
ня. За офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
кожна 88 дитина народжується з розладом аутичного спектру [1].

Ресурсний стан батьків вкрай важливий для успішної адаптації
дитини в суспільство, для успішної її реабілітації. Саме тому так
важливо допомагати батькам, а для цього потрібно зрозуміти, які
психологічні особливості притаманні батькам дітей з аутизмом.

Формування комунікативних навичок у дітей із РАС є пробле-
мою соціально-педагогічного та психологічного характеру, яка по-
требує практичного вивчення. Значущу роль в адаптації дітей з РАС
відіграють їх батьки, адже від них залежить рання діагностика, ін-
тенсивність втручання. Всі реабілітаційні заходи здійснюють або ж
організовують батьки дітей, і те, в якому психологічному стані вони
знаходяться є вкрай важливим і це безпосередньо впливає на ус-
пішність адаптації дітей в соціумі.

Вивчаючи та аналізуючи сучасні дослідження щодо батьків
дітей з аутизмом, можна виділити два основні напрями, в яких про-
водились тестування — біологічний та психологічний. Нас цікав-
лять тільки психологічні особливості батьків.
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Для кращого розуміння психологічних особливостей батьків,
необхідно досконало опрацювати теоретичні питання, наприклад,
що таке тривожність, які передумови існують у виникнення три-
вожності, вивчити елементи тривоги за К. Хорні, а також що таке
стрес, стадії стресу, депресія і т.п.

Вивченням психологічних особливостей батьків дітей з РАС зай -
мались такі вчені — В.І. Козявкін, Е. Пісула, С. Вольф, Г.М. Хво -
рова, О.М. Борисенко, Д.Е. Жуков, О.В. Царьков, Д.І. Шульженко.
В результаті аналізу праць, було виявлено, що батьки дитини з аутиз-
мом ризикують мати депресію, тривожність, більш високий рівень
стресу, мають проблеми з емоційним зв’язком з дитиною [3; 4; 5].

Батьки дітей з інвалідністю часто мають проблеми з адекватним
сприйняттям особливостей своєї дитини — можуть матеріально за-
безпечувати дитину, але не надають їй емоційної підтримки. Бувають
і інші крайнощі — батьки всіляко намагаються розвивати дитину, але
при цьому їх власний емоційний фон суттєво знижений. Згідно до-
сліджень Д.І. Шульженко, проблема відкидання болі значуща
в сім’ях, де дитина з аутизмом народжена не першою. Якщо ж після
дитини з РАС у матері з’являється дитина з унормованим розвитком,
тоді ситуація в сім’ї стабілізується внаслідок підвищення впевненості
в собі матерів, і змінюється ставлення до старшої дитини [2; 5].

Згідно К.Л. Мілютіної, у 36.6% сімей, які виховують здорових
ді тей, в 56.7% сімей, що виховують дитину з психофізичними обме-
женнями, члени родини не відчувають емоційного зв’язку між
собою. У 50% сімей контрольної групи та 43.3% сімей другої групи
система міжособистісних взаємин має опосередкований характер
комунікації [6].

Отже, всі ці дослідження мають неабияке значення для подаль-
шої реабілітації дітей та їх сімей та щодо розбудови інклюзивного
суспільства.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЖІНОК ІЗ ЗАЙВОЮ ВАГОЮ:
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Силіна Катерина Олександрівна
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою спеціальності «Психологія»
Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н., доц.

Анотація. У роботі висвітлюються загальні результати емпірич-
ного дослідження жінок із зайвою вагою. Аналізу підданий образ влас-
ного тіла людини. Розглядаються психологічні особливості Я-концеп-
ції жінок з обмеженою харчовою поведінкою. Автор зупиняється на
психологічних проблемах жінок із зайвою вагою.

Annotation. The paper highlights the general results of an empirical study
of overweight women. The image of one’s own body analyzed. The psychological
features of the self-concept of women with limited eating behavior are consi-
dered. The author dwells on the psychological problems of overweight women.

Науковці (Р. Берн, Л. Венгер, У. Джемс, І. Кон, Є. Клімов, Ч. Кулі,
Дж.Мід, А. Налачджан, С. Пантилєєв, М. Розенберг, Є. Соколова,
S. Epistein, P. Lecky) доводять, що уявлення про своє тіло, його роз-
міри, форму, привабливість, служать найважливішим джерелом фор-
мування уявлення про власне Я, особливо у жінок.

Образ власного тіла людини характеризує «внутрішнє» уявлен-
ня людини про власну зовнішність, пов’язане з самосприйняттям
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і перевагами. У свою чергу, він включає думки, переконання, віру-
вання і поведінкові реакції людини, пов’язані зі зміною зовнішності.
Образ власного тіла є одним з компонентів якості життя, визначаючи
опосередковане зовнішністю якість психологічного функціонуван-
ня (форма і розміри власного тіла, зовнішня привабливість і неза-
доволеність власною зовнішністю, косметичні дефекти і ін.).

Як стверджують науковці близько половини дівчат і третина
юнаків у період дорослішання стурбовані своїми розмірами тіла, фі -
гурою і вагою (Х. Ремшмідт). Це пов’язано з побоюваннями зали-
шитися надто маленьким чи стати надто великим, а також частою
в цьому віці диспропорціональністю складання. Емоційне неблаго-
получчя у вигляді симптомів депресії і тривоги більш виражено
в групах дівчат і юнаків, що займаються корекцією фігури, у порів-
нянні з молодими людьми, не залученими в цю діяльність (відмін-
ності статистично значущі). Юнаки, що займаються бодібілдин-
гом, по вираженості симптомів депресії і тривоги, являють собою
найбільш неблагополучну групу.

У дівчат із проблемами ваги негативне ставлення до власного
тіла виявилося взаємопов’язаним з песимістичністю, схильністю до
тривогам, невпевненістю в собі, а також із суб’єктивним уявленням
про свою негативну соціальну репутацію. Відмінною особливістю
жінок з нормальною масою тіла, стурбованих з приводу над мірної
ваги, є схильність до надмірного контролю над власною поведін-
кою, педантичність, старанність, правдивість і менша схильність до
безтурботної поведінки і легковажним вчинкам.

Під Я-концепцією розуміється системне інтегральне психічне
утворення, виражене в механізмах: когнітивному, емоційному, во-
льовому, поведінковому, акумулюючих уявлення, знання суб’єкта
про самого себе, особистісні смислові освіти; переживання суб’єк-
том оцінки та самооцінки власних властивостей і якостей, своїх
можливостей і обмежень; цінності і виявляються в стратегії життя.
Існує три основні складові Я — концепції — когнітивна, оціночна
та поведінкова. Когнітивна складова представляє собою уявлення
індивіда про самого себе; до оціночної складової відносять само-
оцінку, рівень зазіхань самоставлення, та самоповага як узагальне-
не ставлення особистості до самої себе, що характеризується відно-
шенням дійсних її досягнень до рівня її зазіхань.

Виділяють безліч варіантів і субклінічних проявів порушення
харчових патернів, включаючи переїдання, патологічний голод, часті
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«перекушування», самообмеження в харчуванні і стратегії, компен-
суючі переїдання. Існує типологія харчової поведінки: емоціогенна
харчова поведінка — спостерігається після стресу або емоційного
дискомфорту, екстернальна — пов’язана з підвищеною чутливістю
до зовнішніх стимулів споживання їжі: індивідууми їдять не у від-
повідь на внутрішні стимули (голод), а у відповідь на зовнішні фак-
тори — текстуру їжі і нюхові стимули, накритий стіл, людина, що
приймає їжу, рекламу харчових продуктів, і обмежена харчова пове-
дінка — це поведінка людини, що полягає в навмисних зусиллях
спрямованих на досягнення або підтримання бажаної ваги за допо-
могою скорочення споживання калорій.

На основі аналізу наукової літератури, серед психологічних
особливостей Я-концепції жінок з обмеженою харчовою поведін-
кою виділяють: незадоволеність своїм тілом, занижена самооцінка,
що включає в себе негативне самоставлення, високий рівень зазі-
хань, перфекціонізм, специфічність міжособистісних відносин, на-
дмірний контроль над своїми діями, високі особистісні вимоги, за-
звичай пов’язані з вагою, бажання прихильно сприйматися іншими
і переконання, що інші люди критичні до них і приділяють пильну
увагу їх поведінці, дихотомичность мислення, суб’єктивне уявлен-
ня про свою негативної соціальної репутації та ін.

В емпіричному дослідженні автор з’ясував наступне: при по-
рівнянні експериментальних і контрольних груп за загальним по-
казником перфекціонізму і за окремими параметрами (включаючи
фізичний перфекціонізм) виявлено, що ті, хто займається корекці-
єю фігури, характеризується більш вираженими загальним перфек-
ціонізмом і фізичним перфекціонізмом у порівнянні з іншими.
Зафіксовано, що у жінок із порушеннями харчової поведінки спос-
терігався ряд особливостей в індивідуально-психологічних харак-
теристиках, які в цілому можна оцінити як негативні тенденції ін-
дивідного та особистісного розвитку.

Отже, існує велика кількість проблемних психологічних особ-
ливостей Я-концепції жінок з обмеженою харчовою поведінкою,
які вимагають ретельного вивчення.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ В
УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Синицька Ірина Михайлівна
магістр зі спеціальності «Психологія»

Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Заіка В. М., к. псих. н., 

доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Анотація. В статті розглянуто проблему адаптації дитини до
школи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Проаналізовано
фізіологічний та соціально-психологічний рівні адаптації.

Annotation. The article considers the problem of adaptation of the child to
school in the conditions of inclusive educational environment. Physiological
and socio-psychological levels of adaptation are analyzed.

Вступ. Проблема вивчення адаптації дитини до школи є вкрай
важливим питанням сьогодення, особливо в умовах інклюзивного ос-
вітнього середовища. Адже від того як пройде цей процес залежатиме
успішність навчання дитини, її ставлення до школи, формування на-
вичок учіння, розвиток психічно-пізнавальних та емоційно-вольових
процесів, особливості спілкування в колективі однолітків тощо [2; 3].

Виклад основного матеріалу. Вчені, які досліджували адаптацію
дитини до школи виділяють: фізіологічний, психологічний та соці-
альний різновиди адаптації. Безруких О.Є. процес фізіологічної
адаптації до школи розділяє на ряд етапів [1].

І етап — орієнтувальний, коли у відповідь на весь комплекс нових
впливів, що пов’язані з початком систематичного навчання, відпові-
дають бурхливою реакцією і напруженням майже всіх систем організ-
му. Ця «фізіологічна буря» триває доволі довго (2–3 тижні).

ІІ етап — нестійке пристосування, коли організм шукає і знахо-
дить оптимальні варіанти реакцій на ці впливи. На першому етапі,
про економію ресурсів організму говорити не доводиться: організм
витрачає все, що є, а інколи і більше. На другому ж етапі, ця «буря»
починає заспокоюватися.

ІІІ етап — період відносно стійкого пристосування, коли орга-
нізм знаходить найбільш оптимальні варіанти реагування на наванта-
ження, що мінімально навантажують всі системи. Яку б роботу не ви-
конував учень (розумову по засвоєнню знань, статичну, яку здійснює
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організм при вимушеній «сидячій» позі або психологічну — спілку-
вання у великому, різнорідному колективі), кожна система організму
повинна реагувати своїм напруженням. Тому, чим більше напру-
ження буде «видавати» кожна система, тим більше ресурсів викорис-
тає організм. А відомо, що можливості дитячого організму не безмеж-
ні і тривалі напруження, втома впливають на здоров’я [1, с. 64–65].

Тривалість усіх трьох фаз адаптації приблизно п’ять-шість тижнів,
а найбільш складними є перший-четвертий тиждень. Перші тижні
навчання характеризуються низьким рівнем і нестійкістю працез-
датності, високим рівнем напруження серцево-судинної системи.
По інтенсивності і напруженості змін, що відбуваються в організмі
дитини в процесі навчальних занять у перші тижні навчання, учбо-
ве навантаження можна порівняти з впливом на тренований дорос-
лий організм екстремальних навантажень (наприклад, напруження
організму космонавта в стані невагомості).

Лише на п’ятому-шостому тижні поступово зростають і стають
більш стійкими показники працездатності, знижується напруження
основних систем організму (ЦНС, серцево-судинної, симпатоадрена-
лової), бо відбувається пристосування до всього комплексу навчальних
навантажень. Але ця фаза відносно стійкого пристосування затягуєть-
ся до дев’яти тижнів. І хоча вважається, що період гострої фізіологіч-
ної адаптації організму до навчальних навантажень закінчується на
п’ятому-шостому тижні навчання, весь перший рік можна вважати
періодом нестійкої і напруженої регуляції всіх систем організму.

У залежності від стану здоров’я адаптація до школи може відбу-
ватися по-різному. Виділяють групи дітей, що мають легку адапта-
цію, середньої важкості і важку. При легкій адаптації стан напруже-
ності функціональних систем організму дитини компенсується
протягом перших двох місяців. При адаптації дитини із середньою
важкістю порушення самопочуття і здоров’я — спостерігається
протягом півріччя. У частини дітей адаптація до школи проходить
важко — значні порушення здоров’я зростають з початку до кінця
навчального року [1, с. 66–67].

Основними ж показниками соціально-психологічної адаптації
дитини до школи є формування адекватної поведінки, встановлен-
ня контактів з учнями, вчителем, оволодіння навичками учбової ді-
яльності.

Так, психологічна адаптація дітей до школи відбувається по-різ-
ному. Перша група дітей — адаптується до школи протягом перших

154

Секція І Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 



155

двох місяців навчання, тобто за цей же період, коли відбувається
і найбільш гостра фізіологічна адаптація. Друга група дітей — має
тривалий період адаптації, період невідповідності їх поведінки ви-
могам школи затягується: діти не можуть прийняти ситуацію на-
вчання, спілкування з учителем, іншими дітьми — вони граються
на уроках або з’ясовують стосунки з товаришем, не реагують на за-
уваження вчителя або реагують плачем та образами. Третя група —
діти, в яких соціально-психологічна адаптація пов’язана з велики-
ми труднощами; крім того, вони не засвоюють навчальну програму,
для них характерні негативні форми поведінки, різкі появи нега-
тивних емоцій.

Висновки. Отже, з метою гармонійної адаптації дітей до шкіль-
ного навчання обов’язково потрібен індивідуальний підхід до кож-
ного учня, допомога учителя, тьютора, асистента дитини з особли-
вими потребами, що значно полегшить її адаптацію та сформує
позитивне ставлення до школи та учіння.
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зав. кафедрою соціально-реабілітаційних технологій

Анотація. У роботі проведено аналіз деяких аспектів особливос-
тей поняття та критеріїв малозабезпеченості в контексті специфі-
ки життєдіяльності осіб з інвалідністю та їхньої соціалізації, соці-
альної інклюзії. Зроблено висновок, що процес соціальної інклюзії осіб
з інвалідністю обумовлений низкою об’єктивних та суб’єктивних чин-
ників, зокрема, малозабезпеченістю.

Annotations. The paper analizes some aspects of the features of the con-
cept and criteria of poverty in the context of the lives of people with disabilities
and ther socialization, social inclusion. Concluded that the process of social
inclusion of people with disabilities is due to a number of objective and sub-
gective factors, in particular, poverty.

Актуальність дослідження проблематики життєдіяльності осіб
з інвалідністю в сучасних вітчизняних соціально-економічних реа-
ліях та умовах трансформації українського суспільства, зокрема, щодо
специфіки малозабезпеченості даної категорії населення нашої дер-
жави в контексті їхньої соціалізації, соціальної інклюзії, обумовлена
нижченаведеним.

Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соці-
ально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених
Конституцією України, законами України та міжнародними догово-
рами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.

На сьогодні в усьому світі згідно до норм міжнародного права
особи з інвалідністю є важливим єлементом щодо розуміння діє-
вості саме системи соціального захисту та їхнього забезпечення
в цілому. В багатьох розвинених країнах таким категоріям громадян
надаються окрім допомог та підтримки й належні умови щодо існу-
вання. Для них впроваджується спеціальні інфраструктурні впро-
вадження технологічного характеру, створюються передумови для
їхнього вільного існування та належні суспільні відносини до них.
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В останні роки в зв’язку з активізацією процесу реформування
системи соціального захисту та соціального забезпечення, в тому числі
зі зміною Концепції інвалідності, розширюється спектр технологій,
форм і методів соціальної роботи, за допомогою яких відбувається со-
ціалізація згаданої категорії осіб, а соціальна інклюзія осіб з інвалід-
ністю стала усвідомленою основою соціальної політики України.

Соціальна інклюзія — це процес, який потребує створення пев-
них умов для досягнення рівних можливостей для усіх осіб незалежно
від статі, віку, стану здоров’я, освіти, соціального статусу, етнічної
належності тощо, з метою забезпечення можливостей для активної
та повноцінної участі у всіх сферах суспільного життя. Інклюзія —
процес збільшення ступеня участі усіх осіб, в першу чергу осіб з ін-
валідністю, у соціумі, характеризує практичну взаємодію людини
з суспільством щодо охорони здоров’я, соціального обслуговуван-
ня, освіти, культури, простору життєдіяльності та ін.

Подібні ініціативи мають проявлятися не лише з боку держави,
а й зі сторони самих громадян та громадських об’єднань, відповідно
їхньої допомоги та поваги, що вже є позитивним та ефективним до-
повненням до існуючого соціального захисту.

Однак, на жаль, «acta non verba». Багато осіб з інвалідністю,
особливо І групи, відчувають свою належність до певного соціаль-
ного кола та відокремлення від суспільства, не приймають участі
у громадській діяльності. Тому важливо з’ясувати, як саме особи
з інвалідністю бачать себе та своє місце в суспільстві та навколиш-
ньому світі, які об’єктивні чинники та суб’єктивні відчуття людей
пов’язані з процесом соціалізації, соціальної інклюзії.

Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій ор-
ганізму (фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними
порушеннями), що при взаємодії із зовнішнім середовищем може
призводити до обмеження її життєдіяльності, заважати її повній та
ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими, внаслідок
чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав на-
рівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Особи з інвалідністю мають право на соціальний захист у формі
пенсій, допомог, інших виплат, пільг, надання соціальних послуг
тощо, а також на забезпечення їм рівних з усіма іншими громадянами
можливостей для участі в економічній, політичній і соціальній сфе-
рах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають мож-
ливість зазначеним особам ефективно реалізувати права та свободи
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людини і громадянина та вести майже повноцінний спосіб життя
згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

Але в сучасних соціально-економічних умовах, коли працев-
лаштуватися на роботу, яка б відповідала більшості вимог людини,
важко особі і без інвалідності, то особа з інвалідністю має вибір —
погоджуватися на ту роботу, яку їй пропонують, або обмежити свої
джерела доходів пенсією, державною соціальною допомогою тощо.

У наш час люди часто є малозабезпеченими, оскільки з об’єктив-
них причин — через старість, непрацездатність, інвалідність тощо,
позбавлені можливості заробляти належним чином. Багато людей,
в тому числі осіб з інвалідністю, розуміють малозабезпеченість як час-
ткову або повну нездатність задовольнити основні потреби (придбан-
ня продуктів харчування, товарів першої необхідності, медикаментів,
оплату житлово-комунальних послуг), інші базові потреби стають
майже недосяжними, зокрема, в освіті, культурі, самореалізації.

У залежності від специфіки правовідносин чинним законодав-
ством України малозабезпеченими особами (сім’ями) визнаються ті
особи) сім’ї), які з поважних або незалежних від них причин мають
середньомісячний сукупний дохід нижче від 1 (2) відповідних про-
житкових мінімумів. Прожитковий мінімум на 1 особу на місяць
у 2021 р.: для працездатних осіб — з 01.01.2021 р. до 30.06.2021 р. —
2270,00 грн., з 01.07.2021 р. до 30.11.2021 р. — 2379,00 грн.,
з 01.12.2021 р. — 2481 грн.; для осіб, які втратили працездатність,
з 01.01.2021 р. до 30.06.2021 р. — 1769,00 грн., з 01.07.2021 р. до
30.11.2021 р. — 1854,00 грн., з 01.12.2021 р. — 1934,00 грн.

Суб’єктивна оцінка особи з інвалідністю себе як малозабезпече-
ної, часто не пов’язана з чинним нормативно-правовим статусом ма-
лозабезпеченої особи (сім’ї), фактичними доходами людей. Наявна
тенденція відносити до доходу тільки офіційні та регулярні грошові
виплати (заробітну плату, соціальну допомогу, пенсію, тощо); інші
тимчасові, одноразові джерела доходів у більшості випадків не врахо-
вуються при оцінюванні свого матеріального становища.

Молодь, люди без інвалідності, мають ширший спектр можли-
востей заробити більше та поліпшити свій добробут, ніж люди по-
хилого віку, непрацезда Суб’єктивна оцінка особи з інвалідністю
себе як малозабезпеченої, часто не пов’язана з чинним норматив-
но-правовим статусом малозабезпеченої особи (сім’ї), фактичними
доходами людей. Наявна тенденція відносити до доходу тільки офі-
ційні та регулярні грошові виплати (заробітну плату, соціальну до-
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помогу, пенсію, тощо); інші тимчасові, одноразові джерела доходів
тні, особи з інвалідністю., окрім того, особи з інвалідністю здебіль-
шого потребують системного дороговартісного лікування, на яке
й витрачають значну частину свого доходу, а у людей без інвалід-
ності та пов’язаних з нею проблем зі здоров’ям, на щастя, вдсутня
така необхідність. В умовах певного соціального середовища пове-
дінка груп людей, які посідають різне становище в суспільстві, бе-
руть неоднакову участь у його економічному, політичному й духов-
ному житті, різняться способом життя, рівнем і джерелами доходів,
структурою особистого споживання.

Висновки. Позитивні аспекти процесу соціальної інклюзії (усу-
нення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав
і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів
громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспор-
тної інфраструктури, дорожнього сервісу, інформації та зв’язку, на-
явність сучасних технічних засобів,а також з урахуванням індивіду-
альних можливостей, здібностей та інтересів — до освіти, праці,
відпочинку, культури, фізичної культури і спорту) надають можли-
вість особам з інвалідністю поліпшити умови життєдіяльності, в тому
числі стати більш забезпеченими матеріально, брати участь у різно-
манітних соціальних, культурних, політичних та інших заходах.
Однак, деякі особи з інвалідністю, особливо похилого віку, внаслі-
док своєї малозабезпеченості не користуються багатьма сучасними
засобами (комп’ютерною технікою та смартфонами з відповідним
програмним забезпеченням тощо), так як через їхню високу вар-
тість не можуть дозволити придбати їх за рахунок власних коштів;
а також не мають можливостей належним чином задовольнити свої
потреби у інформації, освіті, культурі,праці, відпочинку, фізичній
культурі та спорті тощо.

Існуючі проблеми успішної соціалізації осіб з інвалідністю,
ефективності та доцільності інклюзивної освіти, надання соціальної
допомоги, створення спеціалізованих закладів реабілітації свідчать,
що потрібно розробити ефективні методи включення людей з інва-
лідністю у повноцінну життєдіяльність, створити умови для їх само
актуалізації. Потреба в соціальній інклюзії, створенні доступного се-
редовища особам з інвалідністю, розробка методів та способів при-
стосування навколишнього середовища до потреб вказаної категорії
населення — все це є вимогами сучасного українського суспільства.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ЗА КОРДОНОМ

Смолкін Сергій Миколайович
ІІ курс, група СР-20-1М,спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б., д-р філ. з соц.

Анотація. Викладено особливості соціальної реабілітації за кор-
доном. Розглянуто соціальну реабілітацію в США, Бельгії та Швеції.
Розкрито основні види реабілітації за кордоном.

Annotation. Features of social rehabilitation abroad are stated. Social
rehabilitation in the USA, Belgium and Sweden is considered. The main
types of rehabilitation abroad are revealed.

Кожна країна має свої шляхи рішення проблеми адаптації й інтег-
рації в суспільство дітей з інвалідністю. Організація реабілітаційної до-
помоги людям з інвалідністю в європейських країнах характеризується
великою розмаїтістю форм і підходів. Ці підходи часто визначаються
концептуальними поглядами на природу людини і її розвиток, що
припускає використання відповідних методів виховання й навчання.

Так, наприклад, у США дитяча інвалідність була визнана націо-
нальною проблемою. У зв’язку із цим була розроблена Національна
програма по боротьбі з дитячою інвалідністю, відповідно до якої були
поставлені завдання по створенню центрів по підготовці фахівців з ре -
а білітації, професійному утворенню, обслуговуванню на місцях дітей
з інвалідністю, розробці програм навчання й виховання в школах.

Обслуговування дітей-інвалідів у США включає профілактику,
діагностику, навчання, клінічне обслуговування, соціально-реабі-
літаційну службу.

У соціально-реабілітаційній службі виділяють реабілітацію дітей
з інвалідністю в загально-реабілітаційному центрі. Соціальні служби
в цьому центрі займаються вибором шляхів реабілітації, є служба по
подальшому працевлаштуванню. Весь загально-реабілітаційний сер-
віс організовується в штатах у кооперації з державними й приватними
установами. «Соціальна робота в громаді» (Безпальков О.В., 2015).

Велика роль у Бельгії при підготовці людей з інвалідністю на-
лежить великим реабілітаційним центрам, у яких діти, підлітки,
а потім і дорослі проходять всі етапи адаптації. Прикладами можуть
служити центри в Антверпені й Брюсселі. У структуру цих установ
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входить дитячий садок, школи, трудові майстерні, інтернат і напівін-
тернат (для п’ятиденного перебування) для дорослих. Один із при-
нципів реабілітації дітей з інвалідністю — ранній початок. У зв’язку
із цим у дитячий садок приходять діти вже в 2 роки. Ве ли ка увага
приділяється складанню прогнозу розвитку дитини, складанню ін-
дивідуальних програм, формуванню досвіду спілкування, корекції
поведінки. Дорослі з інвалідністю працюють у майстернях, продук-
ція їхньої праці реалізується на благодійних базарах. Практикується
працевлаштування осіб з розумовою відсталістю та фізичними вада-
ми в сфері послуг. Велике поширення в європейських державах, зок-
рема, у Німеччині, Бельгії, Швеції одержали поширення невеликі
групові будинки (гуртожитки) для проживання дітей з інвалідністю
і дорослих. Для цієї мети або виділяються будинки у звичайному
житловому кварталі, або квартири в багатоповерхових будинках.
У таких групових будинках проживають від 6 до 15 чоловік, іноді різ-
ного віку. Персонал — вихователі й соціальні працівники, число яких
залежить від ступеня тяжкості захворювання підопічних. Люди з ін-
валідністю можуть проживати в таких будинках постійно, або їхати
на вихідні додому. «Соціальна робота» (Буровая Н.П., 2016).

У Швеції, наприклад, в 1990 році такий будинок спільного про-
живання був відкритий в одному з мікрорайонів Стокгольма.
Будинок перебуває серед звичайних житлових будинків, у ньому
проживають в окремих квартирах розумово відсталі дорослі люди.
Допомога ним надається тільки в тих питаннях, з якими розумово
відсталі люди не можуть упоратися самостійно. Крім зазначеної фор -
ми обслуговування розумово відсталих людей, у країнах Західної
Європи поширені денні центри, які реалізують різні програми по
догляду й навчанню інвалідів. Ще однією формою організації
життя дітей з інвалідністю є громади. Такі громади є в багатьох єв-
ропейських країнах. У Бельгії, наприклад, у них живуть і діти й до-
рослі. Хворі живуть «родинами». У кожній родині є «батьки» — ви-
хователі. Діти відвідують спеціальні школи, дорослі працюють
у майстернях, виконують сільськогосподарську роботу.

Соціальна реабілітація — робота, спрямована на відновлення
морального, психічного та фізичного стану дітей і молоді, їх соціаль-
них функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки
у відповідність до загальновизнаних суспільних правил і норм.

Зміст соціальної реабілітації полягає в реконструкції соціокуль-
турного оточення з різними категоріями молоді, допомозі у комунікації
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та навчанні, цілеспрямованій соціально-психологічній роботі
з близькими та родичами; допомозі у професійному самовизначенні,
сприянні працевлаштуванню; організації дозвілля та спілкування;
виявленні творчих здібностей; охороні прав молоді; медичному, педа-
гогічному, психологічному патронажі; створенні позитивної громад-
ської думки щодо багатоаспектності проблем молоді. «Реабилитация
детей-инвалидов: Руководство для семей, имеющих детей с физичес-
кими и умственными недостатками, работников местных служб здра-
воохранения и реабилитации» (Вернер Д., 2012).

Таким чином, соціальна робота з дітьми з інвалідністю в роди-
нах своєю метою має їхній фізичне і, головне, соціальне і психоло-
гічне благополуччя, а з методологічної точки зору являє собою пси-
хосоціальний підхід з урахуванням особливостей особистості
і конкретної ситуації.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ, 
ЩО ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Соболевська Єлізавета Олегівна
IІ курс, група ЗСР-20-1, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.

Анотація. В даних тезах наведено характеристика соціально-пси-
хологічних проблем, з якими зустрічаються сім’ї, у яких виховуються
діти з особливими потребами. Також досліджено психологічні факто-
ри ставлення соціуму до такої категорії сім’ї.

Annotation. These theses describe the socio-psychological problems
faced by families raising children with special needs. Psychological factors of
society’s attitude to this category of family are also studied.
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Протягом виховання дитини із особливими потребами сім’я
стикається із рядом проблем, які вона не завжди спроможна вирі-
шити самостійно. Зокрема Н.О. Майструк та А.Р. Лучаківська, ви-
діляють такі основні проблеми із якими стикають сім’ї, в яких ви-
ховується дитина з інвалідністю:

– поява у родині дитини з особливими потребами в більшості
випадків має помітні наслідки для психологічного здоров’я сім’ї,
наносить сильну психологічну травму;

– часто спостерігається низький потенційний рівень психоло-
гічного прийняття в сім’ї дитини з особливими потребами, емоцій-
не відторгнення дитини, гіперопіка, надмірне акцентування на
вадах дитини тощо;

– нестача інформації (стосовно особливостей дитини, можли-
востей корекції та лікування, особливостей виховання, прав на со-
ціальну допомогу, пільги, відповідних закладів освіти, наявних дер-
жавних і недержавних громадських організацій);

– проблеми правової сфери, пов’язані не стільки із недоліками
у самих документах, скільки із виконанням законів на належному
рівні усіма ланками державного управління і фахівцями;

– незручне територіальне розташування спеціальних закладів
освіти, недостатній рівень освітньої і виховної роботи у цих закла-
дах, брак талановитих педагогів тощо;

– якщо дитина відвідує загальноосвітню школу, то виникають
труднощі в адаптації, і не пристосування навчальних закладів до їх
потреб, неприйняття оточенням;

– низька матеріальна забезпеченість сімей що виховують дити-
ну із вадами розвитку, труднощі в реалізації гарантованих пільг;

– недостатній розвиток і недоступність технологій ранньої ді-
агностики, корекції, реабілітації, прогнозування медичних наслідків
інвалідності, невисокий рівень забезпечення безкоштовними ме-
дичними послугами і ліками, нестача кваліфікованих спеціалістів;

– неприйняття людей із особливими потребами повноцінними
членами суспільства, упередженість і стереотипність у ставленні до
них з боку багатьох людей, а також перенесення стереотипності і на
родичів людей із інвалідності;

– відсутність доступності до певних об’єктів, споруд, проблеми
транспортного забезпечення та доступу до інформації [1].

Залежно від інвалідності дитини виникають певні соціально-
психологічні проблеми. Відштовхуючись від цього, фахівці мають
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розробити програми реабілітації та адаптації дитини з особливими
потребами, максимально врахувавши наявну нозологію.
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ 
З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

Соколова М.

Визначаючи обов’язковість виконання міжнародних докумен-
тів, наша держава сприяє процесу вільного перебування осіб
з особливостями в психофізичному розвитку в суспільстві, зокрема,
в закладах освіти. Відповідно до Законів України «Про освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про основи соціальної захищеності осіб
з інвалідністю в Україні» в державі задекларовано впровадження
інклюзивної освіти у всіх її ланках. Особливо важливим є впровад-
ження інклюзивної дошкільної освіти, яка дає можливість своєчас-
но почати інтенсивну допомогу як у фізичному, так і в психосоці-
альному розвитку дитини.

Мовленнєві дефекти зменшують можливість вільного спілку-
вання дитини з іншими людьми. Усвідомлення власної мовленнє-
вої недостатності викликає негативні емоційні стани: почуття соці-
альної неповноцінності, страх мовлення, постійні переживання.
Все це перешкоджає правильному формуванню пізнавальних про-
цесів, ускладнює засвоєння читання, письма, а в наслідок цього —
і інші шкільні навички і знання. На сьогоднішній день відсоток
здорових людей скорочується, що відбивається на мовленні дітей
і їхньому здоров’ї в цілому. В даний час з кожним роком зростає
кількість осіб з мовленнєвими патологіями, це пов’язано з багатьма
факторами, такими як: погіршення умов навколишнього середови-
ща, зокрема забруднене повітря, низька якість продуктів, що вжи-
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ваються в їжу; несприятливі умови праці (наприклад робота на за-
воді, стреси через напружений графік роботи і т. д.); нехтування
своїм здоров’ям і здоров’ям майбутньої дитини, мається на увазі
вживання алкогольної та тютюнової продукції під час виношуван-
ня плоду; травматизація плода, наприклад внаслідок травм, отри-
маних матір’ю під час вагітності; хронічні захворювання матері.

У кінці ХХ століття основною тенденцією в освіті дітей та мо-
лоді з особливими потребами стає інтегрована (інклюзивна) освіта.
Докладаються зусилля до залучення таких дітей до загальноосвіт-
нього процесу, створюються 6спеціальні додаткові умови, надаєть-
ся допомога та всебічна підтримка, що полегшує навчання. Аналіз
сучасного суспільства і сучасної освітньої системи показує, що
складена до теперішнього часу в системі освіти ситуація виявляє
велике число протиріч. Одним з таких протиріч є невідповідність
актуального в педагогічній науці гуманістичного курсу реальній
практиці поділу масової і спеціальної освітніх систем, що поділя-
ють дітей на «нормальну більшість» і «відсталу меншість», які ізо-
люють їх один від одного і позбавляють можливості повноцінного
спілкування.

Успішний соціальний розвиток дитини, будучи однією з най-
важливіших у сучасній педагогічній науці проблем, характеризує
здатність до співпраці у взаємодії з іншими людьми. Вирішення да-
ного питання можливе лише під впливом виховання в формі парт -
нерства вихователя і вихованця. Розвиток людини в умовах соціуму
слід розглядати як процес, що триває протягом усього життя. Інди -
від постійно знаходиться у взаєминах з оточуючими його людьми,
соціальними групами, інститутами. Саме такі відносини визнача-
ють не тільки його (індивіда) місце в структурі умов, що постійно
перетворюються, змінюються і вдосконалюються, виступають як
напрямні в створенні цих умов. Зазначене положення визначає міс це
людини в навколишньому світі не тільки як формальної його скла-
дової, але в першу чергу — активного учасника подій. Зазначене
вище дозволяє намітити ряд важливих питань соціального розвитку
дітей з порушеннями мови.

Принципово важливим є виховання у дитини потреби в спіл-
куванні і формування можливостей її реалізації. Характерне для
дітей та молоді з порушеннями мови зниження потреби в спілку-
ванні ставить педагогів перед необхідністю моделювання різнома-
нітних комунікативних ситуацій, створення умов, що сприяють
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 виникненню і активізації вербальної комунікації. Через спілкуван-
ня індивід відкриває складність вимог суспільства до людини, взає-
мозалежність і різноманіття суспільних явищ: багатозначність від-
носин між суспільством і особистими інтересами, соціальний зміст
суспільних і приватних вчинків, пізнає на власному досвіді мораль-
ну цінність взаємодопомоги.

Аналіз праць зарубіжних і вітчизняних науковців дозволяє кон-
статувати, що соціальна робота розглядається вченими як само-
стійна прикладна наука, спрямована на розробку та систематиза-
цію науково-практичних і методологічних рекомендацій щодо
надання соціальних послуг дытям та молоды з порушеннями мов-
лення та є інструментом реалізації державної соціальної політики.

Встановлено, що реалізацію завдань соціальної політики
України регламентують методичні рекомендації щодо визначення
потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соці-
альних послугах. Для нормативно-правового регулювання системи
надання соціальних послуг в Україні діють підзаконні нормативно-
правові акти та запроваджено стандартизацію соціальних послуг,
основні з яких: соціальна послуга профілактики; представництво
інтересів; соціальної адаптації; підтриманого проживання осіб по-
хилого віку та осіб з інвалідністю.

Таким чином, здійснивши аналіз психологічних і спеціальних
педагогічних досліджень стосовно особливостей корекційного ви-
ховання дітей та молоді з вадами мовлення, ми дійшли висновку,
що сціальні вимоги, під дією яких відбувається розвиток дитини,
повинні спеціально створюватись у процесі конструювання дорос-
лими різних за змістовною спрямованістю психолого-соціальних
ситуацій, а не ставитися в імперативній формі.
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ОСНОВНІ ТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Столяр Наталія Анатоліївна
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Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.

Анотація. В даних тезах досліджується процес соціальної адап-
тації людей з інвалідністю. Розглянуто основні типи адаптації людей
з інвалідністю до сучасного суспільства.

Annotation. These theses investigate the process of social adaptation of
people with disabilities. The main types of adaptation of people with disabili-
ties to modern society are considered.

Сьогодні процес соціальної адаптації людей з інвалідністю ут-
руднений, оскільки задоволеність життям у вказаної категорії осіб
низька; самооцінка має негативну динаміку; виникають проблеми
в галузі взаємин з оточуючими; емоційний стан людей з інвалідніс-
тю характеризується тривожністю і невпевненістю в майбутньому,
песимізмом.

На основі аналізу соціально-психологічних особливостей
людей з інвалідністю, Вєтровою І.Ю. було виділено чотири основні
типи їх адаптації до суспільства [1]:

Активно-позитивний тип характеризується прагненням до по-
шуку самостійного виходу з негативних життєвих ситуацій. У таких
людей сприятливий внутрішній настрій, досить висока самооцінка,
оптимізм, що заражає інших, енергійність і самостійність думок
і вчинків.

Пасивно-позитивний тип характеризується наявністю у людей
з інвалідністю низької самооцінки. При пасивно-позитивному ти-
пові адаптації становище, що існує на даний момент, і в якому зна-
ходиться інвалід (наприклад, постійна опіка близьких), його влаш-
товує, тому спостерігається відсутність прагнення до змін.

Пасивно-негативний тип. У молодих людей присутнє незадово-
лення своїм положенням і в той же час відсутнє бажання самостій-
но поліпшити його. Все це супроводжується заниженою самооцін-
кою, психологічним дискомфортом, настороженим відношенням
до оточуючих, очікуванням на глобальні катастрофічні наслідки
навіть від незначних побутових непорозумінь.
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Активно-негативний тип. Присутні тут психологічний диском-
форт і незадоволення власним життям не заперечують бажання змі-
нити ситуацію на краще, але реальних практичних наслідків це не
має через вплив різних об’єктивних і суб’єктивних чинників.

На жаль, як стверджує Вєтрова І.Ю, серед молодих людей з інва-
лідністю рідко зустрічаються особи з активно-позитивною життєвою
позицією [1]. Їх одиниці, але вони є найбільш соціально-активними
(у тому числі і в плані створення громадських організацій інвалідів).
Більшість людей з інвалідністю або не мають прагнення якось міняти
своє життя, або вважають себе нездібним на настільки важливий
крок. Як правило, вони знаходяться під владою тих або інших обста-
вин. Тому ці люди особливо потребують чітко спланованої і науко-
во — обґрунтованої системи соціально-педагогічних і психологічних
заходів, направлених на формування у них самостійності думок і дій,
навиків праці і культури поведінки, уміння жити в суспільстві.

Тому, одним із можливих механізмів активної інтеграції осіб
з інвалідністю у сучасне суспільство є отримання ними універси-
тетської освіти.
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ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
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Анотація. В даних тезах розглядається освітнє середовище ВНЗ
як багатоаспектний педагогічний феномен. Викладено основні причи-
ни, що ускладнюють процес входження здобувача в освітнє середови-
ще ВНЗ. Перелічені показники, на основі яких можна зробити висно-
вок про сприйняття чи відторгнення здобувачем даного середовища.
Також перераховуються педагогічні умови, які необхідно виконати для
створення інклюзивного освітнього середовища. Зроблено висновок, що
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викладач в інклюзивному освітньому середовищі повинен бути профе-
сіоналом, орієнтованим на своїх студентів та гнучко змінювати ме-
тоди навчання відповідно до їх індивідуальних можливостей.

Annotation. In these theses the educational environment of high school
is considered as a multifaceted pedagogical phenomenon. The main reasons
complicating the process of entering the applicant in the educational environ-
ment of the university are stated. The listed indicators on the basis of which
it is possible to draw a conclusion about perception or rejection by the appli-
cant of the given environment. It also lists the pedagogical conditions that
must be met to create an inclusive educational environment. It is concluded
that a teacher in an inclusive educational environment should be a professio-
nal focused on their students and flexibly change teaching methods according
to their individual capabilities.

Інтерес до впливу освітнього середовища посилився у зв’язку
з концепцією особистісно-орієнтованої освіти, коли важливим стає
не формування особистості із заданими властивостями, а «створен-
ня умов для повноцінного прояву і відповідно розвитку особистіс-
них якостей вихованців» [3, с. 67]. Іншими словами, мова йде про
проектування і реалізацію оптимального освітнього середовища
для всіх категорій здобувачів.

Освітнє середовище ВНЗ розглядається як педагогічний фено-
мен, що являє собою сукупність просторово-предметного, соціаль-
ного, психодидактичного компонентів.

Сприйняття студентами даного середовища може оцінюватися
через аналіз наступних показників:

– «образ середовища» ВНЗ, який може бути позитивним, нейт-
ральним або негативним;

– стиль взаємин між викладачем і студентами;
– визнання середовища комфортним, «своїм»;
– персоналізація середовища (визначення улюбленого місця

у ВНЗ);
– знання традицій факультету;
– переживання приналежності до навчального закладу як ду-

ховної спільності студентів та викладацького складу [1, с. 37].
Дослідження персоналізації середовища показують, що для 35%

студентів, віднесених за професійним спрямуванням до високого рів -
ня, і 28%, віднесених до середнього, улюбленим місцем є бібліотека
з електронним читальним залом, а для студентів з низьким рівнем —
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фойє факультету (33,3%). У числі вподобаних місць здобувачі нази-
вають внутрішній дворик університету, лекційний зал, хол перед
актовим залом і центральний вхід. В оцінці місця були важливими
як можливість комунікації, так і функціональні та естетичні харак-
теристики середовища.

Серед причин, що ускладнюють процес входження в освітнє
середовище, студенти з особливими потребами відзначають специ-
фіку предметів, що вивчаються, особливості організації навчального
процесу, а також причини, зумовлені міжособистісними відносина-
ми в парі «здоровий студент — студент з інвалідністю». Освітнє се-
редовище вважається комфортним, освоєним, коли між студентами
встановлюється відносини співробітництва, і вони стають єдиним
суб’єктом освіти. Вивчення стійкої сфери взаємодії здобувачів
в інклюзивному освітньому середовищі показали нерівномірність:
в суспільному житті ВНЗ беруть участь 15% студентів; займаються
в спортивних секціях — 15%; в самодіяльності, клубах за інтереса-
ми — 10%; науково-дослідною роботою — 60% [2, с. 205].

Викладач в інклюзивному освітньому середовищі повинен бути
професіоналом, орієнтованим на здобувачів та гнучко змінювати
методи навчання відповідно до їх індивідуальних можливостей.

Резюмуючи сказане, в системі роботи ВНЗ по створенню інк-
люзивної освітнього середовища можна виділити наступні педаго-
гічні умови:

1) формування у кожного студента почуття приналежності до
духовно-професійного співтовариства ВНЗ;

2) моделювання індивідуальної навчальної діяльності студентів
для освоєння цілісного змісту, форм і умов професійної діяльності
фахівців і вимог до реалізації основних освітніх програм;

3) створення різноманітних структур і сфер діяльності (науко-
вих товариств, клубів за інтересами, проектів та ін.), що дозволяють
студентам реалізувати свої професійні та духовні запити;

4) створення відкритої та дистанційно доступної інформаційної
бази з кожної спеціальності для здійснення самоосвіти студентами;

5) встановлення тьюторства, супроводу і підтримки студентів
з обмеженими можливостями здоров’я при високому рівні вимог-
ливості до їх знань. Таким чином, всі компоненти інклюзивної освіт-
ньої середовища університету орієнтуються на підтримку домінан-
ти професійно-особистісного розвитку всіх студентів, незалежно
від їхнього стану здоров’я.
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Анотація. В статті проаналізовано важливість вивчення інте-
лектуальної готовності дитини з особливими освітніми потребами до
шкільного навчання. Розглянуто основні методики, які допомагають
вивчити інтелектуальну сферу дітей.

Annotation. The article analyzes the importance of studying the intellec-
tual readiness of a child with special educational needs for schooling. The main
techniques that help to study the intellectual sphere of children are considered.

Вступ. Проблема інтелектуальної готовності дитини з особливи-
ми освітніми потребами до шкільного навчання має свої специфічні
особливості. Адже від рівня розвитку пам’яті, мислення, уяви, вмін-
ня узагальнювати, порівнювати, класифікувати тощо, залежатиме
подальше опанування навчальною програмою та формування на-
вичок учіння [3].

Виклад основного матеріалу. Інтелект (від лат. intellectus »відчут-
тя», «сприйняття», «розуміння») — частина розуму, яка відповідає
за обробку інформації, абстрактне мислення, винахідницьку діяль-
ність і прийняття рішень.

Саме тому інтелектуальна готовність дитини до шкільного
 навчання пов’язана з розвитком розумових процесів — здатністю
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узагальнювати, порівнювати об’єкти, класифікувати їх, виділяти
істотні ознаки, робити висновки. У дитини готової до шкільного
на вчання повинна бути певна широта уявлень, зокрема образних
і просторових, відповідний мовний розвиток, пізнавальна актив-
ність тощо [4].

Існують різноманітні методики визначення інтелектуальних
здібностей дитини. Вивчення особливостей інтелектуальної сфери
можна почати з дослідження пам’яті — психічного процесу, нероз-
ривно пов’язаного з мисленням.

Наприклад, для визначення рівня механічного запам’ятовуван-
ня дається безглуздий набір слів, наприклад: рік, слон, меч, мило,
сіль, шум, рука, підлога, весна, син. Дитина прослуховує весь цей
ряд, повторює ті слова які вона запам’ятала. Може використовува-
тися (у складних випадках) повторне відтворення — після додатко-
вого запитування тих же слів — і відстрочене відтворення, наприк-
лад, за годину після прослуховування.

Л.А. Венгер [1] наводить такі показники механічної пам’яті, ха-
рактерної для 6–7-ми літнього віку: з першого разу дитина сприймає
не меншого 5 слів з 10; після 3–4 прочитання відтворює 9–10 слів;
через одну годину забуває не більше 2 слів, що відтворювалися раніше;
в процесі послідовного запам’ятовування матеріалу не з’являються
«провали», коли після одного з прочитань дитина згадує менше слів,
чим раніше і пізніше (що зазвичай буває ознакою перевтоми).

Методика запам’ятовування 10 слів А.Р. Лурії дозволяє виявити
загальний рівень розумового розвитку, ступінь володіння узагаль-
нюючими поняттями, умінням планувати свої дії. Дитині дається
завдання запам’ятати слова за допомогою малюнків: до кожного
слова або словосполучення вона сама робить лаконічний малюнок
(піктограму), який потім допоможе їй це слово відтворити. Саме
малюнок стає засобом, який допомагає запам’ятати слова. Для за-
пам’ятовування дається 10–12 слів і словосполучень, таких як, на-
приклад, вантажівка, розумна кішка, темний ліс, день, весела гра,
мороз, примхлива дитина, гарна погода, сильна людина, покаран-
ня, цікава казка. Через 1–1,5 годин після прослуховування ряду
слів і створення відповідних зображень дитина отримує свої малюн-
ки і згадує, для якого слова вона робила кожний з них. Відповідно
будується крива запам’ятовування, за якою робиться висновок про
об’єм безпосереднього та відстроченого відтворення запам’ятова-
ного матеріалу.
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Рівень розвитку просторового мислення виявляється різними
способами, наприклад, ефективною і зручною для цього є методи-
ка А.Л. Венгера «Лабіринт» [1]. Дитині потрібно знайти шлях до
певного будиночка серед інших, невірних шляхів і безвиході лабі-
ринту. У цьому їй допомагають образно задані вказівки — мимо
яких об’єктів (дерев, кущів, квітів, грибів) вона пройде. Дитина по-
винна орієнтуватися в самому лабіринті і схемі, що відображає по-
слідовність шляху, тобто рішення задачі.

Також з метою дослідження інтелектуальної сфери дітей можна
використовувати: Методику кольорових прогресивних матриць
Дж. Равена, Методику «Сюжетні картинки» (за С.Д. Забрамною) [2],
Методику «Класифікація предметів» (за С.Я. Рубінштейном), Ме то -
дика «Четвертий зайвий» (за С.Д. Забрамною) [2], Методику «Тест
Когана» (за В.М. Коганом) та ін.

Висновки. Таким чином, вивчення проблеми інтелектуальної
готовності до шкільного навчання в умовах інклюзивного освітнього
середовища має свої перспективні напрямки, такі, як діагностуван-
ня рівня інтелектуального розвитку дитини так і цілеспрямований
розвиток пам’яті, мислення, уваги та інших психічно-пізнавальних
процесів, які відграють важливу роль в інтелектуальному розвитку
дитини та її готовності до шкільного навчання.
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Анотація. В даних тезах наведено характеристика основних про-
блем, з якими зустрічаються сім’ї, у яких виховуються діти з особли-
вими потребами. Наведено їх аналіз. Також досліджено психологічні
зміни у ставленні матері дитини з інвалідністю до процесу виховання
такої категорії дітей.

Annotation. These theses describe the main problems faced by families
raising children with special needs. Their analysis is given. Psychological
changes in the attitude of the mother of a child with a disability to the process
of raising this category of children were also studied.

Хвороба, дефект чи стан дитини породжує соціальні, педагогіч-
ні, психологічні проблеми у сім’ї. Особливо важкі для батьків перші
дні й місяці з того дня, коли поставлено діагноз. Усвідомлення не-
повноцінності дитини, її страждання, необхідність пристосуватися
до нових обставин, а іноді навіть змінювати усталений ритм життя
створює психотравмуючу ситуацію. Батьки намагаються віднайти
в своєму минулому помилки, які нібито спричинили неповноцін-
ність дитини: куріння під час вагітності, вживання алкоголю, хво-
роба тощо. Часом до цього приєднується страх за життя дитини, її
майбутнє і майбутнє сім’ї. Батьки сприймають діагноз дитини як
безвихідь і вирок. Часто вони миряться з вадами дитини, але нічого
не роблять для того, щоб вона набула навичок самообслуговування
і спілкування (виключаючи важкі форми інвалідності). Інша ситуація
виникає тоді, коли батьки змирившись з інвалідністю чи хворобою
дитини, починають занадто опікати її, позбавляючи можливості
крок за кроком самостійно вчитись навичкам самообслуговування.
Якщо батьки до дитини ставляться як до хворої, немічної, неспро-
можної, вона розвивається пасивно, важко пристосовується до нових
умов, боїться людей. тварин, несподіваних ситуацій.

Боротьба з хворобою і активний опір їй створює напружену
емоційну і психологічну атмосферу в сім’ї. Іноді, ставлячи перед
дитиною неадекватні для її віку і психічного стану завдання, батьки
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завдають дитині великої шкоди. У неї більше знижується самооцін-
ка, посилюється почуття страху перед кожною новою вправою,
з’являється агресія відносно тих, хто вимагає від неї неможливого.
Руйнування нереалізованих планів спричинює у батьків почуття
безвиході, призводить до депресії [1, 23–25].

Дуже часто сім’ї, в яких є дитина з інвалідністю неповні, так як
більшість чоловіків після народження дитини з будь-якими вадами
кидають сім’ю відразу або залишають дружину і дитину через дея-
кий час після її народження, не витримуючи психологічного і емо-
ційного напруження.

Успішність розвитку дитини з особливими потребами в сім’ї
залежить не тільки від матеріального становища, рівня медичного
обслуговування і побутових умов, а й від соціально-психологічних
факторів особистісного росту батьків, формування і поглиблення
батьківської любові, психологічного клімату сім’ї та її соціального
оточення. Дитина з особливими потребами вимагає від матері і бать-
ка повсякденної роботи над собою. Це пов’язано з тим, що у них
різко починає знижуватись самооцінка, підвищується невдоволен-
ня собою і неприйняття себе як особистості. Подолання страху, від-
чаю, почуття провини, самотності сприяє постійному творчому,
а відтак і особистісному росту. Найтяжчий період звикання до того,
що дитина, яка виховується в сім’ї, потребує особливої підтримки,
уваги стає для матері, яка народила дитину з інвалідністю.

Після народження такої дитини мати переживає наступні стадії:
стадія шоку; злість, смуток, образа, самозвинувачення, покарання
себе; негативізм, відмова, невіра; депресія; пошук сенсу життя, на-
магання зрозуміти ситуацію; пошук чогось нового, розуміння того,
що життя продовжується.

Пройшовши ці стадії мати сприймає та усвідомлює новий спосіб
життя. І для неї дитина вже не така особлива. Адже діти, незалежно від
того, чи вони здорові, чи мають певні порушення у здоров’ї, потребу-
ють материнської любові, турботи. Уважне спостереження за своїми
емоціями, психологічними станами забезпечує сприятливий психоло-
гічний клімат у сім’ї, а вміння приймати рішення, упевненість у своїх
діях, уміння відповідати за свої вчинки створює в сім’ї атмосферу без-
печності, емоційного спокою. Батьківська любов — джерело і гарантія
емоційного благополуччя дитини, її психологічного та інтелектуаль-
ного розвитку. Сприятливий психологічний клімат у сім’ї — основа
позитивного розвитку дитини і навпаки, дезорганізація  сімейного
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життя дуже впливає на розвиток дитини і підвищує ризик виникнення
вторинних симптомів інвалідності — психічних порушень [2].

Найближче соціальне оточення сім’ї створює поле міжособис-
тісних стосунків, які сприяють структуруванню та диференціації
життєвого простору дитини, нормалізації її поведінки, подоланню
почуття самотності в батьків і соціально-психологічної ізоляції
сім’ї. Правильно організований процес виховання змінює ставлен-
ня матері до своєї дитини, що більше не визначається тільки захво-
рюванням. Мати починає дивитися на дитину не як на аномальну
дитину, а на таку, яка вимагає більше уваги, турботи, ніж інші діти
в цьому віці. Спадає напруженість ситуації, мати і дитина задоволе-
ні від спільного спілкування, стабілізується сімейне життя.
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Анотація. В даних тезах наведено основні проблеми освіти людей
з інвалідністю. Розглянуто питання інтегрованої та інклюзивної осві-
ти. Запропоновано напрямок покращення ситуації, яка є.

Annotation. These theses present the main problems of education of peop-
le with disabilities. The issues of integrated and inclusive education are con-
sidered. The direction of improvement of the current situation is offered.

Забезпечення права на освіту людей з інвалідністю — є однією
із найболючіших проблем. Без належної освіти вони приречені зале-
жати від соціального захисту, невзмозі забезпечити себе самостійно.
Законодавством закріплена негативна практика існування в серед-
ніх школах переважно інтернатної системи, що призводить до ізоля-
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ції дітей від родини. Родина стоїть перед неймовірним вибором —
віддати перевагу можливості для дитини отримати освіту чи вихову-
ватись в сім’ї. Це дуже важкий моральний вибір. З огляду на дотри-
мання прав людини — і те, й інше має бути гарантовано державою.

Очевидними проблемами тут є: відсутність розроблених меха-
нізмів розвитку та фінансування системи інклюзивної/інтегрованої
освіти; відсутність освітніх державних стандартів та програм для
дітей з розумовою відсталістю (окрім дітей з легкою розумовою від-
сталістю); реалізація людьми з інвалідністю права на отримання
вищої освіти; відсутність на законодавчому рівні механізмів контро-
лю за дотриманням закладами освіти вимог доступності до відпо-
відної інфраструктури. Інша перешкода — існуючий список медичних
протипоказань, затверджений Міністерством охорони здоров’я;
відсутність системи підготовки кадрів та адаптованості мережі до-
шкільних установ за наявності норм, які передбачають створення
спеціальних програм у галузі дошкільної освіти.

Окремо проблема стоїть для дітей із психічними вадами.
Починаючи з того, що їх не приймають до дошкільних закладів,
а в спеціалізованих — відсутні спеціалісти, що можуть працювати
з ними (яскравий приклад — визнання Міністерством охорони здо-
ров’я патології у вигляді «аутизму», у той же час — відсутність за-
тверджених програм роботи з такими дітьми та проходження спе-
ціалізованої підготовки педагогів та психіатрів).

Останнім часом, переважно за ініціативи недержавних організа-
цій, почали піднімати питання інтегрованої освіти [1]. Незважаючи
на значні науково-теоретичні та науково-методичні напрацювання
у сфері дослідження питань зародження, розвитку та становлення
системи інтегрованого навчання, проблема всебічного розкриття
процесу змін суспільних поглядів на проблему потреби та організації
вищої освіти студентів з особливими освітніми потребами в інтегро-
ваному освітньому просторі залишається недостатньо вивченою.

Рух назустріч інклюзії включає в себе ряд змін на рівні цілого
суспільства та малої громади, які супроводжуються розробкою пра-
вових норм на міжнародному рівні.

Міжнародна практика свідчить про те, що чим швидше ізольова-
не інтерноване виховання дітей-інвалідів зміниться на інтегроване на-
вчання — виховання, тим швидше вони зможуть адаптуватися в житті.
Тому отримання якісної освіти, особливо у закладах вищої освіти стає
однією з умов інтеграції людей з особливими потребами у суспільство.

міждисциплінарний підхід Секція І



Список використаних джерел

1. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвит-
ку / В.О.Огневюк. — К.: Знання, 2003.

2. Софій Н.З. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Інклюзивна
школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний по-
сібник / Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. — К.: 2007. — 128 с.
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Анотація. В даних тезах викладено теоретичні засади первинної та
вторинної стадії соціальної інтеграції. Проаналізовані різновиди соці-
альної адаптації молоді з інвалідністю. А також узагальнено визна-
чення поняття соціальної адаптації молоді з інвалідністю.

Annotation. These theses set out the theoretical foundations of the pri-
mary and secondary stages of social integration. Varieties of social adaptati-
on of youth with disabilities are analyzed. Also, the definition of the concept
of social adaptation of young people with disabilities is generalized.

Специфіка соціальної адаптації молоді з інвалідністю з особли-
востями етапів соціальної адаптації, що включають завершення
первинної її стадії і початок вторинної. Первинну стадію індивід
проходить в дитячому віці. Завдяки їй він стає повноцінним членом
суспільства. Вторинна стадія — це подальший процес, що відбува-
ється з вже соціалізованим індивідом.

У процесі первинної соціальної інтеграції конструюється первин-
ний світ індивіда. Основою цього стає інтерналізація: безпосереднє
розуміння або інтерпретація об’єктивного факту як певного значення
[3]. У цей період освоєння індивідом навколишнього світу відбуваєть-
ся переважно через «розуміння іншого» (у веберівському трактуванні).
Індивід «вбирає» в себе загальні цінності в процесі спілкування із зна-
чущими «іншими»; він виступає особою, яка направляється ними. На
цій стадії відсутній вибір значущих «інших», тому батькам, сім’ї нале-
жить домінуюча роль як агентам соціальної інтеграції.
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Вторинна соціальна адаптація відбувається з вже соціалізова-
ним індивідом. Початок вторинної соціальної інтеграції, як прави-
ло, співпадає із зниженням ролі батьківської сім’ї як агента соціалі-
зації; соціальність при цьому вже не сприймається як щось, що
само собою розуміється. З привласненням суб’єктності індивід на-
магається творити і змінювати її. Формування у свідомості узагаль-
неного «іншого» — вирішальна фаза соціальної адаптації.

Наукові підходити свідчать, що молода людина з інвалідністю вже
з народження має «нерівний старт» порівнюючи з іншими і отримує
«нерівні можливості». Це призводить до ускладнення процесу соціаль-
ної адаптації молоді та формуванню хибного уявлення про обмеження
своїх можливостей. Саме тому, соціальне оточення має виступати фак-
тором підтримки та скеровувати молоду людину на реалізацію власних
можливостей у суспільстві поряд із здоровими людьми.

Виділяють такі різновиди соціальної адаптації молоді з інвалід-
ністю.

Нормальна адаптація — це такий адаптований процес, який при-
зводить до стійкої адаптованості в типових проблемних ситуаціях
без паталогічних змін структури особистості й одночасно без пору-
шень норм тієї соціальної групи, в котрій протікає її активність.
Нормальна адаптація буває двох видів: захисна і незахисна [1].

Девіантна адаптація — такий вид адаптації, який забезпечує за-
доволення потреб особистості в даній групі або соціальному сере-
довищі, при цьому очікування інших учасників соціального проце-
су не виправдовуються такою поведінкою.

Патологічна адаптація — це такий соціально-психологічний
процес (активність особистості в соціальних ситуаціях), який по-
вністю або частково здійснюється з допомогою патологічних меха-
нізмів і форм поведінки і приводить до утворення патологічних
комплексів характеру, які входять до складу невротичних психопа-
тичних синдромів.

Професійна адаптація — це такий процес, з допомогою якого
індивід задовольняє свої потреби і очікування стосовно професій-
ної діяльності, що здійснюються під контролем і за участю відпо-
відної соціальної групи.

Реадаптація проявляється тоді, коли людина потрапляє в нову
групу, в якій домінують інші цінності, норми та форми поведінки,
де провідна діяльність також інша. Це перегляд, часткова або повна
відмова від норм, цінностей, способів поведінки, соціальних ролей,

міждисциплінарний підхід Секція І



а також від деяких адаптивних механізмів, їх комплексів і стратегій.
Це складний процес і тут можливі серйозні зміни особистості.

Гіперадаптація — цей термін використовується в еволюційній
біології і означає адаптацію організму з більшим напруженням пев-
них систем. У психічній активності — це випадки, коли людина не-
одноразово адаптується з використанням одного й того самого
адаптивного механізму чи комплексу [2].

Виходячи з вищенаведеного, під соціальною адаптацією моло-
ді з інвалідністю розуміємо пристосування до соціальних умов пе-
ребування шляхом установлення стійких міжособистісних стосунків
між молодою людиною та членами соціуму на основі спілкування.
Особливий вплив на успішність адаптації мають психологічні ха-
рактеристики особистості, такі як характер, темперамент, здібності
людини, наявність мотивації, а також особливості світосприйняття
та світорозуміння.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО
СУПРОВОДУ СІМ’Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДІТЕЙ З ООП

Шмель Лада Володимирівна
ЗСШ «Ріка життя»

Анотація. Стаття присвячена проблемі забезпечення системного
кваліфікованого супроводу сім’ї, яка виховує дітей з ООП. Автор ак-
центує увагу на особливостях супроводу батьків, дитина яких навча-
ється в загальноосвітній школі.

Annotation. The article is devoted to the problem of providing systemic
qualified support to a family raising children with SEN. The author focuses
on the peculiarities of accompanying parents whose child is studying in a se-
condary school.

Вступ. Інклюзивне навчання є одним із основних напрямів ре-
формування системи освіти в багатьох країнах світу, мета якого —
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реалізація права на освіту осіб з особливими освітніми потребами
(далі — осіб з ООП) без дискримінації. В основі трансформації сис-
теми освіти і розвитку інклюзивного навчання лежать, перш за все,
правові акти — конвенції, декларації — провідних міжнародних ор-
ганізацій: Організації Об’єднаних Націй (ООН), ЮНЕСКО та ін. Такі
документи, як Загальна Декларація прав людини (ООН, 1948), Кон -
венція про боротьбу з дискримінацією (ЮНЕСКО,1960), Кон вен ція
про права дитини (ООН, 1989), Всесвітня декларація «Освіта для
всіх» (1990), Стандартні правила забезпечення рівних можливостей
для осіб з інвалідністю (1993), Саламанкська декларація і рамки дій
(1994), Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»: виконання наших за-
гальних зобов’язань (2000) передбачають заходи, що свідчать про
зростання розуміння і обізнаності про права осіб з ООП на освіту.
Законодавче визнання права на освіту громадянами України набуто
в Законах «Про освіту» 2017 р., «Про охорону дитинства» (від 26 квіт-
ня 2001), «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

Ступінь дослідження. До питання забезпечення системного ква-
ліфікованого супроводу сім’ї, яка виховує дітей з ООП зверталися
такі дослідники, як: С. Литовченко [1], І. Сухіна [2], О. Федоренко [3],
О. Чеботарьова, І. Гладченко [4] та ін.

Виклад основного матеріалу. Інклюзія — це політика та процес,
який дає змогу всім дітям брати участь у всіх програмах. Інклюзія
ви значається в зусиллях, спрямованих на введення дітей у регуляр-
ний освітній простір. Відмінність такого підходу полягає у визнанні
того факту, що ми змінюємо суспільство, аби воно враховувало
й пристосовувалось до індивідуальних потреб людей, а не навпа-
 ки [2].

Основні принципи інклюзивної освіти:
– всі діти повинні навчатися разом, коли це можливо, незва-

жаючи на певні труднощі чи відмінності між ними;
– школи повинні визнавати та враховувати різні потреби своїх

учнів, координуючи різні типи та темпи навчання;
– забезпечення якісної освіти для всіх шляхом відповідної під-

готовки та методичного супроводу, застосування організаційних за-
ходів, розробки стратегій викладання, використання ресурсів та
партнерських стосунків із своїми громадами;

– діти з особливими освітніми потребами повинні отримувати
додаткову допомогу, яка їм може знадобитися для забезпечення ус-
піху навчального процесу [4].
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Психолого-педагогічний супровід — це комплексна система
заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, перед-
бачена індивідуальною програмою розвитку [1].

Проведене емпіричне дослідження, що полягає в розробці та
апробації дослідження супроводу сім’ї, яка виховує дитину молод-
шого шкільного віку з ООП.

Нами проведено інтерв’ю для батьків дітей з особливими освіт-
німи потребами. В опитуванні брали участь 840 батьків. Результати
тесту батьківських відносини В. В. Столина і А. Я. Варга показали
наступні результати за такими шкалами:

1. Шкала «Прийняття / заперечення». Високі бали (12%) — гово-
рять про те, що у цього випробуваного є виражене позитивне ставлен-
ня до дитини. Дорослий в даному випадку приймає дитину такою,
якою вона є, поважає і визнає її індивідуальність, схвалює її інтереси,
підтримує плани, проводить з нею досить багато часу і не шкодує про
це. Середні бали (67%) — говорять про те, що у цього випробуваного
є виражене позитивне ставлення до дитини, але дорослий намагаєть-
ся нав’язати свою думку, переробити дитину. Низькі бали (21%) — го-
ворять про те, що дорослий відчуває по відношенню до дитини в ос-
новному тільки негативні почуття: роздратування, злість, досаду,
навіть іноді ненависть. Такий дорослий вважає дитини невдахою, не
вірить в його майбутнє, низько оцінює його здібності і нерідко своїм
ставленням третирує дитини. Зрозуміло, що має такі нахили дорос-
лий не може бути хорошим педагогом.

2. Шкала «Кооперація». Високі бали за шкалою (16%) — є оз-
накою того, що дорослий виявляє щиру цікавість до того, що ціка-
вить дитину, високо оцінює здібності дитини, заохочує самостій-
ність і ініціативу дитини, намагається бути з нею на рівних. Середні
бали (50%) — говорять про те, що дорослий не завжди прислуха-
ються до дитини і часто нав’язує їй власну думку. Низькі бали пода-
ної шкалою (34%) — говорять про те, що дорослий по відношенню
до дитини поводиться протилежним чином і не може претендувати
на роль хорошого педагога.

3. Шкала «Симбіоз». Високі бали за шкалою (21%) — достатні для
того, щоб зробити висновок про те, що доросла людина не встановлює
психологічну дистанцію між собою і дитиною. Середні бали (64%) —
говорять про те, що дорослий намагається завжди бути ближче до ди-
тини, задовольняти її основні розумні потреби, захистити від непри-
ємностей. Низькі бали за шкалою (15%) — є ознакою того, що дорос-
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лий, навпаки, встановлює значну психологічну дистанцію між собою
і дитиною, мало піклується про неї. Навряд чи такий дорослий може
бути хорошим учителем і вихователем для дитини.

4. Шкала «Контроль». Високі бали за шкалою (17%) — говорять
про те, що доросла людина поводить себе занадто авторитарно по
відношенню до дитини, вимагаючи від неї беззастережного послуху
і задаючи їй суворі дисциплінарні рамки. Він нав’язує дитині майже
в усьому свою волю. Такий дорослий далеко не завжди може бути ко-
рисним, як вихователь, для дітей. Низькі бали за шкалою (42%) —
навпаки, свідчать про те, що контроль за діями дитини з боку дорос-
лої людини практично відсутній. Це може бути не дуже добре для на-
вчання і виховання дітей. Найкращим варіантом оцінки педагогіч-
них здібностей дорослої людини по цій шкалі є середні оцінки (41%).

5. Шкала «Ставлення до невдач дитини». Високі бали за шка-
лою (33%) — є ознакою того, що доросла людина вважає дитину ма-
ленькою невдахою і ставиться до неї як до нетямущої. Інтереси, за-
хоплення, думки і почуття дитини здаються дорослій людині
несерйозними, і він ігнорує їх. Середні показники у 45% опитаних.
Низькі бали за шкалою (22%), навпаки, свідчать про те, що невдачі
дитини дорослий вважає випадковими і вірить в неї.

Таким чином, проаналізувавши відповіді педагогів та батьків,
доходимо висновку, що вчителям ще треба підвищити свої знання
з теми «Сім’я, яка виховує дитину з обмеженими можливостями
здоров’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи», а батькам необ-
хідно багато працювати над повагою до дитини, розумінням її по-
треб та створенню партнерських відносин у родині.

Мета моделі супроводу — створення психолого-педагогічних
умов для розвитку особистісно-розвиваючого потенціалу сім’ї, яка
виховує дитину з ООП, що дозволяє ефективно протидіяти новим
викликам в життя проблемами.

Розроблена методика психологічного супроводу сім’ї з дити-
ною з ООП для асистентів вчителів включає такі блоки:

1. Інформаційний блок: читання психологічних лекцій з проблем
допомоги «особливій» дитині і її сім’ї відповідно до побажань, вислов-
лених батькам; регулярні психологічні консультації батькам дитини.

2. Індивідуальні консультації психолога.
3. Індивідуальна робота з дитиною і з родиною.
4. Групова робота в дитячих групах, батьківських групах і зміша-

них дитячо-батьківських групах, різні види терапевтичного втручання.
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У рамках інформаційного блоку проводяться батьківські лек-
торії. Теми лекцій:

1. Особливості розвитку дітей із загальним недорозвиненням
мови.

2. Роль сім’ї у вихованні мови дітей. Ігри та ігрові завдання для
розвитку мовлення дітей вдома

3. Участь батьків в корекційно-виховної роботи з подолання
мовних порушень у дітей з ООП.

4. Емоційно-вольова сфера дітей з ООП.
5. Психологічна допомога дітям з ООП і їх батькам.
У рамках психологічної допомоги були організовані психокорек-

ційні тренінги, спрямовані на вирішення психологічних проблем
батьків, психологічних проблем дітей та спільних дитячо-батьків-
ських проблем.

Висновки. Розроблена модель супроводу сім’ї, яка виховує ди-
тину з ООП, має статистично обгрунтовану ефективністю. Модель
дозволяє змінити емоційну дистанцію батьків з дитиною, підвищи-
ти задоволеність сімейними відносинами, знизити нервово-психіч-
не напруження, підвищити функціональний ресурс сім’ї, а також
підвищити рівень усвідомленості батьківства.
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Анотація. У статті з позицій різних наукових шкіл проаналізова-
но поняття «здібності», «нахили», «обдарованість». Розкрито психо-
логічну сутність та зв’язок названих феноменів із умовами успішної
діяльності. На основі історичного екскурсу показано етапи дослід-
ження проблеми та її сучасний стан.

Аnnotation. The notions «abilities», «inclinations», «gift» are analysed
from the point of view of various scientific schools. The psychological essence
of connection of the mentioned phenomena and the conditions of successful
activity is revealed. On the basis of historical review the stages of the problem
study its current state are described.

Здібності мають природну основу і пов’язані з іншими власти-
востями особистості та стосуються якісних і кількісних характеристик
її досягнень в процесі життєдіяльності. Відтак, це особливий, а не
«окремий» вимір психіки, критерієм якого є міра успішної діяль-
ності. Хоча здібності не зводяться до знань, умінь, навичок індиві-
да, але вони виявляються саме через них. Ця обставина підкреслює
«інструментальне» значення здібностей.

У психології здібності здавна є предметом конкуруючих гіпо-
тез. Їх можна розрізняти залежно від того, як їхні автори тлумачать
проблему біологічного і соціального. Учені пов’язують розходжен-
ня в проявах обдарованості з особливостями функціонування пів-
куль мозку. Певне підтвердження цієї гіпотези було отримано
у процесі обстеження обдарованих дітей: виявилося, що в них дещо
менше виражене домінування лівої півкулі. Крім того, шкільна ус-
пішність також вища в дітей з помірною перевагою «правості».

І в повсякденному використанні, і в тлумачних словниках тер-
міни «розумово обдарований», «здібний», «талановитий» вживаються
здебільшого як синоніми, які, однак, вказують на різний рівень про -
яву здібностей. Так, талант трактується як вищий ступінь здібностей,
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обдарованості. Відповідно до такого трактування С. Рубінштейн
і Б. Теплов класифікували поняття «здібність», «обдарованість», «та -
лант» за критерієм успішності діяльності. Перший термін (здібність)
постає як індивідуально-психологічні особливості людини, від яких
залежить результативність праці; другий (обдарованість) — як якіс-
но своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує значні успіхи.
Талант — високий рівень обдарованості.

Історіогенез дослідження проблеми здібностей та обдарова-
ності започатковує елементарний розподіл праці, який «закріплює»
людей за певним видом діяльності і, нібито, передбачає наявність
у них певних властивостей. У вивченні здібностей виділяють три
основні проблеми: походження і природа здібностей, типи і діаг-
ностика окремих видів здібностей, закономірності формування
здібностей.

Аналізуючи підняту нами проблему, провідний український
психолог С. Максименко відмічає, що у конкретно-психологічних
дослідженнях не брався до уваги внутрішній зв’язок психічних про-
цесів. Але ж останні не являють собою самостійних ліній розвитку,
хоча й можуть бути вичленовані.

Отже, проблема біологічного і соціального не має однозначно-
го розв’язку. Зрозуміло лише, що при аналізі здібностей протистав-
лення біологічного і соціального є непродуктивним, бо змушує до-
слідників діяти в межах теорії двох чинників і заважає пошукові
теоретичної схеми, що їх об’єднує.

Підставою для побудови такої схеми може бути системно-ді-
яльнісний аналіз психіки (Психологія дидактики, 2004).

Здібності в ракурсі системно-діяльнісного аналізу психіки 

Важливою проблемою при розгляді теми творчих здібностей
у психології є співвідношення інтелекту і творчості. Так теорія інте-
лектуального порогу Торренса засвідчує: якщо IQ нижчий за 115–120,
інтелект і креативність утворюють єдиний фактор; якщо IQ вищий
за 120, творчі здібності є незалежною змінною.
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Підхід Айзенка засвідчує, що високий рівень інтелекту перед-
бачає високий рівень творчих здібностей, а якогось особливого твор -
чого процесу не існує.

Модель Амабайл творчості аналогічна моделі Айзенка. У ній
дослідниця синтезувала результати досліджень творчого процесу.
Амабайл стверджує, що під креативністю слід розуміти поведінку,
яка зумовлена констеляцією особистісних характеристик, когні-
тивних здібностей і умов соціального середовища. У контексті мо-
делі Айзенка й Амабайл риса «креативність» розуміється як один із
важливих когнітивних аспектів креативної поведінки.

Як визначили дослідники, для реалізації творчого потенціалу
необхідним є «пороговий рівень інтелекту», а саме — коефіцієнт ін-
телекту 120. Нижче від цього порогу творчі здібності не можуть бути
реалізовані, однак характерно, що зростання рівня інтелекту вище
від порогового значення нічого не додає до творчих можливостей
людини. Інтелектуальна обдарованість розглядається як необхідна
умова творчої активності.

Отже, здібності — властивості індивідуальності, що мають склад-
ну багаторівневу природу. На органічному рівні вони виступають як
біологічні, генетично зумовлені задатки здібностей; на індивідному —
власне здібності, які розвиваються в процесі відповідних діяльнос-
тей і залежать від соціального; на особистісному — це ставлення ін-
дивіда до здібностей як до засобу реалізації певного способу життя.
Останній — власне психологічний вимір здібностей, пов’язаний
з вибором і здійсненням індивідом свого життєвого шляху.
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Анотація. У тезах висвітлюється право осіб з порушеннями слуху
на освіту з використанням української жестової мови. Розглянуті
компетентності випускника згідно стандарту фахової передвищої ос-
віти України за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості.
Акцентується увага на специфіці перекладу на українську жестову
мову професійної термінології. Зазначається важливість використан-
ня допоміжних засобів в освітньому процесі осіб з порушеннями слуху,
а саме жестових тлумачно-термінологічних словників.

Аnnotation. These theses cover the right of persons with hearing loss for
studying using the Ukrainian sign language. The competencies of the graduate
according to the standard of professional higher education of Ukraine in the
specialty 182 Technologies of light industry are considered. Emphasis is put on
the specifics of interpretation into sign language using professional terminology.
It is noted the importance of usage of aids in the educational process for people
with hearing loss, namely gestural interpretive and terminological dictionaries.

У стандарті фахової передвищої освіти України освітньо-про-
фесійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю
182 Технології легкої промисловості наведено перелік компетентнос-
тей випускника, зокрема загальних та спеціальних. Повною квалі-
фікація вважається у разі отримання здобувачем освіти результатів
навчання, безпосередньо корельованих із переліком як загальних,
так і спеціальних компетентностей.
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Загальні компетентності можна охарактеризувати як універ-
сальні, тобто ті, що передбачають здатність мислити, приймати рі-
шення, розвиватися, застосовувати знання на практиці, адаптува-
тися в команді тощо.

Спеціальні компетентності передбачають отримання знань
здобувачами освіти, безпосередньо пов’язаних із основними по-
няттями, методами та принципами проєктування, конструювання,
технології виготовлення, стандартизації та сертифікації сировини,
напівфабрикатів і продукції або виробів легкої промисловості.

Якість отриманих результатів навчання студентами з порушен-
нями слуху залежить від освітнього процесу. Головним принципом
організації освітнього процесу осіб з порушеннями слуху — є усу-
нення бар’єрів навчання, а саме труднощів комунікації.

Спираючись на досвід роботи в Київському фаховому коледжі
прикладних наук можна з впевненістю стверджувати, що для роз-
витку пам’яті, мислення, удосконалення пізнавальної діяльності,
формуванні розумових операцій (синтезу, аналізу, порівняння, аб-
стракції) в освітньому процесі дуже важливим компонентом висту-
пає комунікативний супровід осіб з порушеннями слуху. Наявність
під час проведення пар кваліфікованого перекладача-дактилолога,
грамотний навчально-методичний супровід з його максимальною
диджіталізацією та використанням методів викладання дисциплін,
розрахованих на особливості сприйняття інформації студентами,
забезпечує якісне надання нових знань здобувачам освіти з пору-
шеннями слуху. Для цього, в першу чергу, використовується жесто-
ва мова, як первинний метод комунікації осіб з порушеннями
слуху.

Питання перекладу ускладнюється тоді, коли згідно з навчаль-
ним планом здобувачі освіти починають опановувати навчальні
дисципліни із циклу дисциплін, що формують спеціальні компе-
тентності. Труднощі перекладу полягають у вивченні професійної
термінології з матеріалознавства, обладнання, технології, кон-
струювання, стандартизації, яка відповідає існуючій нормативній
документації у галузі технології легкої промисловості.

Враховуючи, специфіку візуального сприймання в умовах слухо-
вої депривації, педагогічний супровід освітнього процесу в Ки їв сько -
му фаховому коледжі прикладних наук був скерований на оптимі-
зацію викладання навчального матеріалу особам з порушеннями
слуху у максимально сприйнятливій для них формі, за допомогою
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впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забез-
печення навчально-методичними матеріалами.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1281
від 16.10.2020 Про затвердження Типового переліку допоміжних за-
собів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного
розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються
в закладах освіти, викладачами та перекладачами-дактилологами
Ки ївського фахового коледжу прикладних наук були розроблені
жес тові тлумачно-термінологічні словники.

Термінологічні словники, відображаючи лексику спеціальної
сфери, мають чітко окреслене функціональне призначення — ві-
дображати поняттєво-термінологічний апарат різних галузей науки
й техніки та забезпечувати наукову, освітню, виробничу діяльність.
Це зумовлює критерій відбору термінологічного матеріалу за читаць-
кою адресою. Основна роль і завдання жестових тлумачно-терміно-
логічних словників полягає у забезпеченні безпереривного процесу
спілкування при вивченні професійної термінології. При створенні
словників особлива увага приділялась основним його критеріям:
візуалізація термінів та їх зрозумілість, можливість застосування тер-
мінологічних жестів при вивченні дисциплін професійного циклу.
Жестові тлумачно-термінологічні словники є інформаційно-візу-
альною базою для майбутніх фахівців спеціальності 182 Технології
легкої промисловості.

Для рівного доступу до якісної освіти навчальні заклади повин-
ні використовувати сучасні методи і форми навчання, що сприяти-
ме позитивній адаптації осіб з інвалідністю в суспільстві.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ 
ТА ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ярошук Любов Олександрівна
IІ курс, спеціальність «Спеціальна освіта», освітній ступінь магістр

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
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Анотація. В даних тезах розкрито сутність поняття організації
як соціальної системи. Розкрито основні характеристика соціальної
організації. Також окреслений ефект синергії у функціонуванні органі-
заційних форм.

Annotation. These theses reveal the essence of the concept of organizati-
on as a social system. The main characteristics of social organization are re-
vealed. The effect of synergy in the functioning of organizational forms is also
outlined.

Ключове поняття, з якого варто почати аналіз феномена орга-
нізації, — це соціальна система. Соціальна система — це особливий
клас систем (разом з технічними, біологічними, кібернетичними,
екологічними і ін.), елементами яких є люди і виникаючі між ними
відносини. У іншому значенні це поняття означає ту або іншу соці-
альну спільність. До найрозвиненішого виду систем відноситься
соціальна організація, для якої характерні такі системно утворюючі
якості, як мета, ієрархія, управління, синергія. В найменшій ступе-
ні ці ознаки присутні в таких системах, як мала група, населення.
Поняття «система» застосоване також до таких історичних узагаль-
нень, як нація, клас. У вельми обмеженому ступені дане поняття
може бути віднесене до статистичних якостей населення — освіт-
ньої, професійної, вікової, статевої і т. д., хоча деякі з них можуть
створити свої системно утворюючі якості.

Бажаючи задовольнити свої соціальні потреби в рамках групи,
людина потрапляє в залежність від неї; група в змозі контролювати
його поведінку. У її розпорядженні є ряд засобів дії: засудження,
моральна ізоляція і ін. Група стихійно формує власні норми пове-
дінки, слідувати яким повинен кожен її член. Таким чином, вироб-
ляється соціально-психологічний механізм внутрішньо групового
контролю. У групі відбувається розподіл «її членів за шкалою прести-
жу. Причому цей розподіл часто не співпадає з посадовою, ранговою
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структурою. У групі виникають відносини лідерства. Інакше кажу-
чи, структура колективу роздвоюється на формальну і соціально-
психологічну (підрозділ — група, керівник — лідер, посада — прес-
тиж). Подібне роздвоєння може привести до явищ дезорганізації.
Тому задача соціолога — знайти способи поєднання формальної
організації і організації соціально-психологічної (підбір персоналу,
виборність керівників і т. п.).

Але роздвоєння організації цим не вичерпується. Формальної
оргструктури протистоїть не тільки соціально-психологічна, але
і позаформальна організованість персоналу. Нерідко службові від-
носини не вміщаються в суто формальні зв’язки і норми. Для вирі-
шення ряду проблем працівникам іноді доводиться вступати між
собою у відносини, не передбачені ніякими правилами, інструкція-
ми, взагалі наперед заданими розпорядженнями, що абсолютно
природне, бо формальна структура не може передбачити все, та і не
повинна намагатися це робити.

Та все ж самий ключовий момент організації — мета. Саме для
неї люди сходяться в організації, саме заради її досягнення шику-
ються в ієрархію і вводять управління [2; 211].

Розвиток організації є похідним від індивідуальних цілей лю -
дей, які створюють організацію, та інших осіб в її оточенні [1; 76].
Організації класифікуються на цілі — завдання, цілі — орієнтації та
цілі — системи.

Колективне ціледосягнення вимагає наявності ієрархічної будо-
ви організації з врахуванням функцій управління нею. Характерни -
ми ознаками організації є її цілеспрямованість, статусно-рольова
стратифікація, розподіл обов’язків між членами організації та інше.
Свідченням успішної співпраці членів організації є виникнення
в ній ефекту синергії.
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Анотація. В даних тезах охарактеризовано мультидисциплінарні
програми з фізичної терапії як основного здоров’язберігаючого компо-
ненту в дітей шкільного віку при розбудові сучасного інклюзивного ос-
вітнього простору. Наведено порівняльний аналіз впливу цих програм
в загальноосвітніх та медико-біологічних класах.



Аnnotation. These theses characterize multidisciplinary programs in phy -
sical therapy as the main health component in school-age children in the de-
velopment of modern inclusive educational space. A comparative analysis of the
impact of these programs in secondary and medical-biological classes is given.

In recent decades, new negative trends in the formation of public he-
alth have persisted and emerged in Ukraine. The most important of them
is the deterioration of physical development and health of children and
adolescents, which in the near future form the labor, intellectual and rep-
roductive potential of our society. According to the «Law on Education»
(2014), a school should be a place that not only preserves but also streng -
thens the health of students.

The study of the peculiarities of the educational process in medical-bio-
logical and general education classes has shown that the high educational
load and intensive nature of education in innovative schools is the main factor
influencing the health of adolescents. The school schedule in grades 10–11
does not provide a rational distribution of lessons and does not correspond to
the physiological curve of the weekly working capacity of high school stu-
dents. The schedule is usually represented by a two-humped curve, where the
first maximum falls in the middle of the week, and the second — on the last
days of the week (on Friday or Monday, or the workload is evenly distributed
on all days of the week, which does not meet hygienic requirements).

Lifestyle analysis showed that the majority of adolescents do not
smoke (73–84%), but at the same time 9% of girls and 11% of boys MBK
smoke every day. In GEC, students who smoke accounted for 10–11%.
The obtained data showed that the majority of schoolchildren — 74–75%
do not drink alcohol. But 20.5–21% of girls drink alcohol periodically,
boys make up 30% in both GEC and MBC. In their free time, almost 40%
of girls and 60% of boys watch TV and work with a computer. This means
that not only in the educational process, but also in free time, adolescents
are dominated by statistical activities.

Methods of physical therapy help to reduce the risk of hypodynamics
and increase mental activity, which should be actively introduced into the
school schedule, including therapeutic gymnastics, moving games, thera-
peutic physical culture. It improves the non-specific immunity of the body,
restores CNS function, normalizes the visceral organs, and promotes har-
monious physical development. Physical activity is a universal adaptive, i.e.
under its action there is a nonspecific adaptation to various exogenous and
endogenous factors. It is proved that according to the indicators of disease
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spread, both in general-educational classes and medical-biological ones,
there are disorders of the musculoskeletal system, cardiovascular system,
respiratory organs, visual sensory system. The study of the integrative level of
adaptive capabilities of the cardiovascular system showed that under the in-
fluence of physical therapy has improved slightly, namely: 59% have an ave-
rage level of adaptation, 21% — above average, 10% of children have risen to
a high level. Regular exercise has a positive effect on the health of adoles-
cents: the number of children with good health and adaptation has increased
by 5% and the number of students with unsatisfactory levels has decreased
by the same amount. It was found that most students in grades 10–11 do not
get enough sleep because they sleep less than 6 hours: 35% of girls and 23%
of boys; 61% of girls and 63% of boys sleep 7–8 hours and only 4.0% of girls
and 14% of boys sleep 8–9 hours. Good sleep is known to be a genetic trait
and is essential for maintaining good health. It is shown that only 50–60%
of adolescents eat breakfast at home every day, 22% and 24% — at school.
Most students include fast food in the diet: 57% of girls eat 1–3 times a week
and 40% of boys — one or more per day. Such food violates human immu-
nity, increases the development of diabetes and cancer.

We have shown that 85% of MBK students (88.6% of girls and 87.7%
of boys) have already decided on a choice of profession. In GEC, only
48% of girls and 43.2% of boys could not choose a university, 2.2% of boys
do not think of entering higher education at all. In MBK, the majority of
students who like to study: 44.8% of girls and 54.9% of boys — study easily
and well. In MBK 30.5% of girls and 32.1% of boys are engaged with tu-
tors, against 15.7% and 14.1% with GEC. The obtained experimental
data suggest that the proposed methods of physical therapy can be recom-
mended for implementation in secondary schools for high school stu-
dents, both in GEC and MBC.

Modern innovative learning systems provide students with a complete
secondary education of increased complexity, which is characterized by the
intensity of learning and increasing the amount of educational material. All
this increases the requirements for the body of schoolchildren. Innovative
processes in high school are unfolding against the background of unfavo-
rable indicators of adolescent health. During the period of schooling, the
number of children with chronic diseases increases 1.6 times, and in edu-
cational institutions with in-depth study of subjects — 2 times. Despite
these indicators, specialized training is becoming more and more develo-
ped, because it is a promising innovation in education, in the implementa-
tion of which is interested not only teachers but also the country as a whole.
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Анотація. В даних тезах охарактеризовано лікувальну фізичну
культуру як ефективний компонент здоров’язбережувальної техноло-
гії в контексті формування інклюзивного освітнього простору в Новій
українській школі. Доведено, що комплекси вправ ЛФК, розроблені для
кожного вік та відповідно до медичного діагнозу, допомагають ске-
летно-м’язовій, серцево-судинній та нервовій системам дитини нор-
мально сформуватися і підвищують імунно-захисні сили організму та
психо-емоційний стан дитини.

Аnnotation. These theses characterize therapeutic physical culture as an
effective component of health technology in the context of the formation of inclu-
sive educational space in the New Ukrainian School. Exercise complexes desig-
ned for each age and according to the medical diagnosis have been shown to help
the musculoskeletal, cardiovascular and nervous systems of the child to form
normally and increase the body’s immune defenses and psycho-emotional state.

The concept of inclusion is a holistic approach to solving many of the
human problems, and the concept of inclusive education is an integral
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part of the fundamental humanistic principle of equal educational oppor-
tunities. Inclusive education is equal access to quality education for all chil-
dren, including students with special educational needs. Important in this
process is the fact that such children must study in special programs, but in
secondary schools, using personality-oriented teaching methods [1–4].

Therapeutic exercise (TP) is a method that uses the means of physical
culture for therapeutic and prophylactic purposes for faster and fuller reco-
very. Exercise therapy helps to prevent hypodynamics and eliminate anato-
mical and functional disorders, creating appropriate conditions for the
adaptation of the child’s body to physical activity [5–8]. Therapeutic and
prophylactic action of exercise therapy is to stimulate motor-visceral refle-
xes, activation of physiological functions, compensatory effects on the fun-
ctional systems of the child, stimulation of morpho-functional disorders.

In the context of the formation of inclusive educational space in the
New Ukrainian School, exercise therapy is seen as a process of systematic
and dosed use of exercise to improve the overall health of the body, impro-
ve the function of a particular organ, formation and consolidation of
motor skills and willpower. Today, exercise therapy techniques for children
can stimulate all important body functions and directly affect the internal
organs, normalizing their activities, and with regular attendance of exerci-
se therapy is not only an effective way to correct defects of posture and
musculoskeletal system, but also to strengthen and improve immunity.

Working as a teacher of therapeutic physical culture, during correc-
tional and developmental classes, a developed set of exercises is used for
schoolchildren with musculoskeletal disorders, for children with various
types of scoliosis and students with visual analyzer defects, which are suc-
cessfully implemented. The Butterfly expander, orthopedic massage rol-
ler, stretching ring, hand and brush expander, tennis ball, geoboard, baler,
Su-jok massager set and other body massagers are used.

Studies of the impact of the developed program of physical therapy with
the use of exercise therapy on the musculoskeletal system and muscular cor-
set of children proved that morpho-physiological parameters in children
change for the better: shoulder index increases by 10–11%, lateral mobility
of the back on the left side — by 19–20%, from the right — by 5–6%, static
endurance of back muscles — by 40–42%, static endurance of abdominal
muscles — by 20–22%, static endurance of back muscles — by 38–40%, dy-
namic endurance of abdominal muscles — by 8–10%, static endurance of
abdominal muscles — by 15–30%, flexibility of inclination to the right — by
12%, to the left — by 6%, static endurance of muscles back — by 46%, static
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endurance of the abdominal muscles — by 31%. The foot becomes stronger
because the foot index improves by 5–7%, the spring properties of the
foot — by 25–30%. Elucidation of the effect of physical therapy with exer-
cise therapy on the cardio-respiratory system of children with musculoske-
letal disorders showed the strengthening of the muscles of the torso, and as
a result led to improved respiratory function: the barbell test increased by
16.2%, and the test Genchi — by 13.1%; VEL — by 14.6%.

Thus, exercise complexes, designed for each age and according to the
medical diagnosis, help the musculoskeletal, cardiovascular and nervous
systems of the child to form normally and increase the body’s immune
defenses and psycho-emotional state.
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Анотація. Створена як альтернатива спеціальній освіті, інклю-
зивна освіта розширила обов’язки шкіл і шкільних систем, щоб розши-
рити доступ, участь і можливості навчання для маргіналізованих груп
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учнів. Інклюзивна освіта дає можливість зруйнувати домінантні уяв-
лення про расу, мову, здібності, стать та релігію. Інклюзивна освіта вже
в третьому поколінні. Вона перейшла з точки зору прав до перспекти-
ви, орієнтованої на людину.

Аnnotation. Created as an alternative to special education, inclusive
education has expanded the responsibilities of schools and school systems to
increase access, participation and learning opportunities for marginalized
groups of students. Inclusive education provides an opportunity to destroy do-
minant notions of race, language, ability, gender and religion. Inclusive edu-
cation is already in the third generation. It has shifted from a rights perspec-
tive to a person-centered perspective.

Inclusive education appeared initially in the research literature in the
late 1980s. In 1990, the World Declaration on Education for All (EFA)
began a global effort to ensure the right of education to all individuals and
led to 92 nations gathering in Salamanca, Spain, in 1994 to affirm the rights
of students with special needs and promote inclusion with the Salamanca
Statement.

Framed as an alternative to special education, inclusive education
expanded the responsibilities of schools and school systems to increase
access, participation, and opportunities to learn for marginalized popula-
tions of students. Fully realized, inclusive education operates on critically
grounded assumptions about the construction of ability and disability.
Inclusive education offers the possibility of disrupting dominant notions
of race, language, ability, gender, and religion. However, as national edu-
cation systems appropriate the terminology of inclusive education, it is
becoming, in many contexts, suspiciously like special education, a way of
sorting and separating students who are viewed as not fitting the model
student profile. Understanding how communities draw on history, cur-
rent practice, and a shared language to negotiate experience can generate
transformative methods. In a similar vein, when teachers are conscious of
the impact of their daily practice (learning in practice), they will create
new approaches that will help them transcend the structural boundaries
that maintain current divisions between special and inclusive education.

Shogren and Wehmeyer (2014) notes that inclusive education is in its
third generation. It has moved from a rights perspective to a person-cen-
tered perspective.

Now, a third set of principles are necessary to ensure that it emerges
as the common standard of practice for all students: (1) empowerment,
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(2) capacity building as well as prevention, and (3) notions of productivity
and contribution.

Ainscow draws on work with the Inclusion Index to identify levers to
transform local contexts through disrupting educators’ historical views of
understanding difference.

Through local inquiry and discourse, practitioners can reframe their
systematic practices that serve to isolate and separate students with disa-
bilities from other learners.

Ferguson describes key shifts needed for inclusive education. She
calls for moving the focus of teachers from how to teach to how to support
and facilitate student learning, providing learner supports rather than
creating a fixed menu of services, shifting professional practices from in-
dividual to collective acts, and creating networks with families to renew
and improve outcomes. Florian affirms that differences among learners
are to be expected. Select pedagogies based on content demands and le-
arner needs. Specialist support can make teachers’ practice more effective
for diverse learners when teachers have the professional tools to frame the
challenges that learners face and make use of specialist knowledge in de-
signing powerful learning experiences.

Peters recommends a series of actions based on a policy analysis of
agreements made by governments on behalf of children and individuals
with disabilities.

While much implementation continues to be uneven, the weight of
policy documents pushes forward the inclusive education agenda. Key is
the relationship between policy and activity at the national, state, and
local education levels.

From a focus on where students with disabilities are educated to how
they learn to what they should learn encapsulates the inclusive education
movement. Further, reframing disability as an interaction between local
contexts and individual constraints and affordances shifts the work of te-
achers and caregivers to environmental and learning designers.Inclusive
education is a response to the need for interdisciplinary, locally negotia-
ted policies and practices that acknowledge growing heterogeneity and
differentiation in human needs. Excellence in education systems must be
predicated on equity and counter-marginalization reforms.

Appropriation of inclusive education by special education means that
a separate system is inevitable unless the inclusive education movement is
decoupled from notions of categorization, remediation, and parallel edu-
cational systems, one for students identified as disabled and the other for
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all others. Education for All (EFA) has been placed on the international
policy agenda, but what is meant by all? This historical analysis focuses on
12 major international policy documents pertaining to education of di-
sabled children and youth, over a period of approximately 40 years.

Using Foucault’s effective history and a conceptual framework of po-
licy-as-discourse, this analysis reveals conflicted discourses and fragmen-
ted, reworked policies towards rights of individuals with disabilities in re-
lation to EFA.

These findings provide a lens for increased understanding of current
educational inequalities and the lack of progress toward EFA for people
with disabilities.

The philosophy of inclusive education has developed from the long
history of global educational reforms since 1948 that, seek to reinforce the
principles of Education as a Human Right. These legislations over the
years culminated into the Salamanca Statement (1994) of inclusion,
which was signed by 92 nations of the world, with the number having in-
creased over the last years to 164 nations.

The right to education for all, including for disabled people, has been
enshrined in international law for many years. Inclusive systems provide
a better quality education for all children and are instrumental in changing
discriminatory attitudes.

Schools provide the context for a child’s first relationship with the
world outside their families, enabling the development of social relation-
ships and interactions.

РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Артемова С. В.
соціальний педагог

Бородянського академічного ліцею Київської області
svitalana-artemova@ukr.net

Анотація. Наведено особливості практичної роботи соціального пе -
дагога закладу загальної середньої освіти у супроводі навчання та со-
ціальної адаптації дитини з особливими освітніми потребами.

Annotation. Peculiarities of practical work of a social pedagogue of a ge-
neral secondary education institution accompanied by education and social
adaptation of a child with special educational needs are given.
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Більше за їжу, дах над головою, людям по-
трібне розуміння того, що вони комусь по-
трібні і їх люблять.

Мати Тереза

Останнім часом усе більше батьків дітей з особливими освітні-
ми потребами (ООП) виявляють бажання, щоб їхні діти навчалися
разом з однолітками. Недивно, що дитина може відчувати під час
інтеграції певні труднощі, але для неї це буде необхідним досвідом,
яким можна скористатися та застосувати у майбутньому.

Одним із засобів подолання низького соціального й академічно-
го рівня дітей є інклюзивна освіта, в основу якої входить: від інтег-
рування у школі до інтегрування у суспільство. Спільне навчання
має не лише гарантувати право дитини з особливими освітніми по-
требами не бути ізольованою від інших, а й забезпечити їй можли-
вість відвідувати школу.

Соціалізація дітей з особливостями розвитку є одним із пріори-
тетних напрямів як спеціальної педагогіки, так й інклюзивної осві-
ти. Актуальність проблеми зростає у зв’язку зі збільшенням кіль-
кості дітей з ООП та впровадженням загальнодержавного курсу на
розвиток і підтримку інклюзивної освіти.

Дитині з ООП через низку причин складно без допомоги набути
якостей повноцінного члена суспільства, засвоїти потрібні соціальні
ролі та культурні норми. Тому одним із важливих напрямів розвитку
ресурсного забезпечення впровадження інклюзивної освіти є психо-
логічний супровід усіх учасників інклюзивних процесів. Основним
завданням психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу
в школі з інклюзивною формою навчання вважається підтримка
комфортного освітнього соціального середовища, яке сприяє по-
вному розкриттю та розвитку пізнавальних, особистісних і творчих
ресурсів дитини.

Соціальному педагогу слід підтримувати в дитині впевненість
у своїх силах, прагнення до пізнавальної діяльності; запобігати різ-
ким змінам у психічній діяльності, поведінці та загальному стані
дитини й реагувати на них.

Основними завданнями соціального педагога у супроводі дитини
з ОПП є:

– створення атмосфери емоційного комфорту та взаємосприй-
няття в колективі;
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– діагностичне дослідження особистісних параметрів та особ-
ливостей соціалізації дитини у сім’ї;

– взаємодія з батьками;
– створення чіткого комунікативного зв’язку та партнерських

стосунків;
– формування соціально-педагогічної компетентності сім’ї —

набуття її членами соціально-педагогічних знань і навичок, необ-
хідних для реалізації в повсякденному житті;

– формування у дитини моральних норм та створення умов для
її соціалізації;

– допомога сім’ї у вирішенні проблем адаптації дитини у соціумі.
Практична робота соціального педагога з дитиною з ОПП в за-

кладі освіти Бородянський академічний ліцей полягає в:
– моніторингу соціальних потреб дитини в конкретному сере-

довищі;
– тісна взаємодія з вчителем та психологічною службою, коор-

динація взаємних дій залежно від потреб дитини;
– проведення довірливих бесід та створення комфортного емо-

ційного середовища для дитини через низку практичних вправ —
бесіда, гра-діагностика, рольова гра, психологічне розвантаження,
зміна обстановки;

– вирішення міжособистісних непорозумінь, адаптація дитини
до реальності та вироблення вмінь і навичок розв’язання конфліктів;

– пошук компромісного рішення у роботі вчителя з дитиною;
– вивчення сімейної атмосфери та розробка порад для підви-

щення ефективності соціалізації дитини та формування оптималь-
ного для неї стилю спілкування;

– вивчення досвіду сім’ї у вихованні дитини з ОПП та кон-
струювання моделі поведінки батьків для полегшення соціальної
адаптації дитини та якості її освіти.

Таким чином, результативність освітнього процесу дитини з ОПП
та успішність її соціалізації залежить від злагодженості роботи три-
кутника «батьки–дитина–школа», де роль фасилітатора й коуча ви-
конує саме соціальний педагог.
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Борщ Катерина Іллівна
магістратура, група ЗСПО-20-1м-ist-mk, спеціальність «Спеціальна освіта»

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Нікора А. О., к. пед. н., доцент

Анотація. Розвиток здатності до творчої мовно-комунікативної
діяльності є необхідною умовою активного, усвідомленого ставлення
особистості дитини до навколишньої дійсності та цілісного сприйнят-
тя світу. Особливо актуальною ця проблема є з огляду специфіки фор-
мування комунікативної компетенції і компетентності в просторі
комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку, у тому
числі серед дітей із затримкою психічного розвитку. Досвід роботи
у сфері корекційної педагогіки дозволяє стверджувати про те, що роз-
виток мовлення багато в чому визначає успішність процесів когнітив-
ного та емоційного розвитку таких дітей. У тезах описано основні
чинники, які детермінують розвиток (визначають недостатній роз-
виток) комунікативної діяльності дошкільників та визначено педаго-
гічні умови формування комунікативних умінь дітей дошкільного віку
із затримкою психічного розвитку.

Annotation. The development of the ability to creative language and com-
munication activities is a necessary condition for an active, conscious attitude of
the child’s personality to the surrounding reality and holistic perception of the
world. This problem is especially relevant given the specifics of the formation of
communicative competence and competence in the space of communicative acti-
vity in older preschool children, including among children with mental retardati-
on. Experience in the field of correctional pedagogy suggests that the development
of speech largely determines the success of the processes of cognitive and emotio-
nal development of such children. The abstracts describe the main factors that
determine the development (determine the underdevelopment) of communicative
activity of preschoolers and determine the pedagogical conditions for the forma-
tion of communicative skills of preschool children with mental retardation.

Надзвичайно вагомого значення в корекційній роботі з дошкіль-
никами із затримкою психічного розвитку набуває проблема роз-
витку їх мовлення, оскільки саме розвиток мовлення тісно пов’яза-
ний з формуванням найважливіших психічних функцій дитини:
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через мовлення трансформується логіка мислення дитини, уміння
усвідомлювати сприйняте та висловлювати його чітко й логічно.

У більшості дітей із затримкою психічного розвитку порушене
як імпресивне, так і експресивне мовлення, спостерігається непов-
ноцінність спонтанного та образного мовлення. Імпресивне мовлен-
ня цих дітей характеризується недостатністю диференціації мовно-
слухового сприймання, мовних звуків, нерозрізнення змісту окремих
слів, тонких відтінків мовлення; експресивному мовленню властиві
порушення звуковимови, бідність словникового запасу, недостатня
сформованість граматичного ладу, наявність граматичних стерео-
типів, аграматизмів, мовленнєва інактивність.

Відтак, спілкування з однолітками у таких дітей носить епізо-
дичний характер, виникає страх перед дитячим колективом, і вони
уникають його. На заняттях діти воліють працювати на самоті,
а при виконанні практичних завдань, які передбачають спільну ді-
яльність, співробітництво спостерігається вкрай рідко, діти майже
не спілкуються один із одним.

Відставання у формуванні навичок спілкування в процесі бесіди,
зумовлене як недорозвитком усіх психічних процесів, так і дина-
мічними порушеннями всіх видів мовленнєвої діяльності, що вира-
жаються в невмінні повно і чітко відповідати на питання, форму-
лювати запитання, висловлюватись у присутності оточуючих,
слухати інших, продовжувати розпочату розмову.

Вся сукупність чинників, що визначають недорозвиток кому-
нікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного роз-
витку, може бути умовно представлена у вигляді двох категорій: зов-
нішніх та внутрішніх. Зовнішні чинники спрямовані на особистість
зовні: соціальний устрій суспільства, національна культура й тради-
ції; тип родини, її кількісні та якісні характеристики; ставлення до
самої дитини, обумовлене її індивідуальними особливостями й ха-
рактером взаємин у родині.

Внутрішні чинники, які в невід’ємним компонентом самої осо-
бистості: ступінь активності, мотивації, задатки, здібності, внутріш-
ня позиція індивіда (вибірковість) стосовно зовнішнього світу, сен-
ситивність до впливів інших людей. Зовнішні й внутрішні чинники
нерозривні за своєю значущістю, тому що якими б ідентичними не
були чинники впливу на різних дітей, вони можуть провокувати
різноманітні форми поведінки й, відповідно, приводити до різних
особистісних виявів.
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Практика корекційної роботи підтверджує, що формування ко-
мунікативних умінь дітей старшого дошкільного віку із затримкою
психічного розвитку буде більш ефективним, якщо забезпечити від-
повідні педагогічні умови: створення в закладі дошкільної освіти
і груповій кімнаті мовленнєво-розвивального середовища; викорис-
тання різноманітних форм роботи щодо розвитку комунікативних
умінь дітей; урахування психологічних (рівень мовленнєвого розвит-
ку, інтереси, бажання, мотиви тощо) і педагогічних факторів навчан-
ня (рівень сформованості комунікативних умінь, мовна і мовленнєва
підготовка); дотримання основних методичних вимог до сучасного
мовленнєвого заняття; запровадження спеціально розробленої сис-
теми роботи з розвитку мовлення, шляхом раціонального поєднання
систематичного розширення уявлень дошкільників про рідне мов-
лення із систематичним і послідовним оволодінням дітьми способа-
ми комунікативно-мовленнєвої діяльності; поєднання колективної
та індивідуальної роботи щодо формування комунікативних умінь
дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку;
активна діяльність дошкільників разом із педагогами щодо створен-
ня актуального розвиваючого мовленнєвого середовища з урахуван-
ням вікових особливостей дітей та позитивних стимулів спілкування.

Отже, визначені особливості формування комунікативної ді-
яльності дошкільників із затримкою психічного розвитку, а також
чинники, які детермінують відповідні порушення є важливими
з точки зору проведення вихователями корекційної роботи із запо-
бігання виникнення та корекції вже наявних недоліків формування
комунікативної діяльності у таких дошкільників.

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА 
ЕФЕКТИВНОГО УПРОВАДЖЕННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Вегера Аліна Анатоліївна
соціальний педагог

Хмельницький ліцей № 15 імені Олександра Співачука

Анотація. У тезах представлено основні тенденції, формування та
напрямки розвитку освіти для дітей з особливими освітніми потребами
(ООП) в Новій українській школі. Сформульовано теоретичне обґрунту-
вання та методичні засади щодо понять «педагогіка партнерства»,

206

Секція III Інклюзивне освітнє середовище     



207

«інклюзивне навчання», в ході якого встановлено, що педагогіка пар-
тнерства має всі можливості для впровадження в заклади з інклюзив-
ним навчанням.

Annotation. The abstracts present the main trends, formation and direc-
tions of development of education for children with special educational needs
(SEN) in the New Ukrainian School. Theoretical substantiation and metho-
dical bases concerning concepts «partnership pedagogy», «inclusive training»
are formulated during which it is established that partnership pedagogy has
all possibilities for introduction in establishments with inclusive training.

Партнерські взаємини між учнем, учителем та батьками є однією
з ключових засад якісного реформування української школи. І це не
дивно, адже лише завдяки розумінню, співпраці та підтримці кожного
учасника освітнього процесу можна досягти позитивного результату.

Педагогіка партнерства є важливою складовою інклюзивного
навчання, адже інклюзивна освіта прямована на: покращення на-
вчального середовища, в якому вчитель та учні відкриті до різнома-
ніття; забезпечення потреб учнів; повага до їхніх здібностей і мож-
ливостей для самовдосконалення; підтримка дитини в її прагненні
бути успішним.

Відповідно до Рішення колегії МОН від 27.10.2016, в освітніх
закладах має запрацювати «педагогіка партнерства», що передбаче-
на концепцією «Нова українська школа». Під «педагогікою пар-
тнерства» розуміють напрям педагогіки, який вміщує в себе систе-
му прийомів і методів навчання й виховання спираючись на засади
гуманізму і творчого підходу до розвитку особистості.

Однією з перших теоретичні і прагматичні аспекти співпраці
батьків і школи зв’язала професорка соціології університету Джона
Хопкінса Джой Епштейн. Вона ініціювала низку досліджень, які за -
свідчили залежність якості освіти від ефективності співпраці бать-
ків, вчителів і адміністрації школи.

– батьківство: сім’ї мають забезпечувати здоров’я та безпеку ді -
тей, створювати вдома середовище, що заохочує до навчання; школи
ж повинні забезпечувати сім’ї навчанням та інформацію, щоб до-
помогти зрозуміти своїх дітей та сприяти їхньому розвитку;

– спілкування: школи мають бути підзвітними родинам і нада-
вати їм інформацію про прогрес у школі та успішність учнів; засоби
спілкування мають відповідати культурним особливостям батьків,
і процес повинен бути двонаправленим;
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– волонтерство: батьки можуть зробити значний внесок у сере-
довище та функції школи; школи можуть отримати максимальну
віддачу від цього процесу через створення гнучких графіків, що від-
повідатимуть таланту і інтересам батьків потребам студентів, вчите-
лів і адміністраторів;

– навчання вдома: батьки можуть допомагати своїм дітям у ді-
яльності, пов’язаній зі школою, за методичної підтримки вчителів;

– ухвалення рішень: школи можуть дати батькам значущі ролі
в ухваленні рішень у школі та допомогти їм максимально викорис-
товувати їх; ця можливість повинна бути відкритою для всіх верств
громади, а не тільки для людей, які мають найбільше часу та енергії,
щоб витрачати на шкільні справи;

– співпраця з громадою: школи повинні координувати роботу
та ресурси громади, бізнесу, коледжів або університетів, а також
інших груп для покращення шкільних програм, сімейних практик
і навчання та розвитку студентів; школи можуть допомогти сім’ям
отримувати доступ до допоміжних послуг, що надаються іншими
установами, такими як охорона здоров’я, культурні заходи, послуги
репетиторів та програми післядипломного догляду за дітьми.

Як вважають вчені, існує три фактори, які допомагають школі
залучати батьків до активної участі в ухваленні всіх рішень, що сто-
суються дитини:

– сприятлива атмосфера, коли педагогічний колектив дружньо
налаштований і допомагає в усьому;

– постійне двостороннє спілкування між родиною дітей і шко-
лою;

– сприйняття батьків як колег.
Для педагогів:
– визначення цілей і шляхів їх досягнення, погоджених із ро-

динами. Це підвищує вірогідність отримання бажаних результатів,
впевненість і компетентність, здатність батьків і родичів ухвалюва-
ти рішення стосовно їхньої дитини та всієї родини;

– педагоги мають бути підготовлені до роботи з усіма членами
сім’ї, водночас, і батьки мають бути готовими до співпраці з освіт-
нім закладом.

Саме ці фактори важливі в усвідомленні батьками своєї ролі та
особистої необхідності. Так, наприклад, ступінь задоволення батьків
включенням їхніх дітей у загальноосвітній простір безпосередньо
пов’язаний з розумінням школою особливостей порушень розвит-
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ку дітей з ООП їх потреб, а також з мірою здійснення пристосувань
середовища і готовністю закладу освіти працювати з батьками.

Педагогіка партнерства набуває вагомого значення в інклюзив-
ному середовищі. Адже дитина, яка має порушення розвитку, почу-
ває себе психологічно безпечно та має відчуття належності до ко-
лективу. У рамках такої освіти учні та їхні батьки беруть участь
у визначенні навчальних цілей, а також у прийнятті рішень щодо
них. Для батьків дітей з ООП партнерська взаємодія із закладом ос-
віти передбачає активне залучення до освітнього процесу дитини,
краще розуміння індивідуальних особливостей розвитку та потреб
їх дитини, а також підтримка у визначенні мети індивідуальної ос-
вітньої траєкторії для своєї дитини.
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Анотація. У тезах розглядається особливості психологічного суп-
роводу в умовах інклюзивного навчання, як одного із вагомого чинника
запобігання негативним психоемоційним переживанням дітей, які мо-
жуть призвести до патологічних змін характеру, доречним є досягнен-
ня ними позитивної свободи, яка можлива лише за умови спонтанної
активності. У вирішенні цього питання найефективнішими є активні
соціально-психологічні методи.

Аnnotation. Theses consider the peculiarities of psychological support in
inclusive education, as one of the important factors in preventing negative
psycho-emotional experiences of children that can lead to pathological chan-
ges in character, it is appropriate to achieve positive freedom, which is possib-
le only with spontaneous activity. Active social and psychological methods are
the most effective in solving this issue.
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Для практичного втілення інклюзивного навчання необхідно ви-
рішити низку проблем педагогічного та соціально-психологічного ха-
рактеру, пов’язаних із зміною установок, подоланням психологічних
стереотипів педагогів, батьків, осіб, які працюють з дітьми, оскільки
освітня інтеграція нетипової дитини трансформує як соціальний, так
і психологічний портрет групи, класу. У зв’язку з цим у ході навчання
можуть виникати різноманітні конфліктні ситуації, здатні викликати
у дітей психологічний стрес та психологічну травму. Негативні психое-
моційні переживання, хронічна мотиваційна депривація можуть при-
вести до патологічних змін характеру дитини, особистості в цілому.

У цьому контексті особливого значення набуває формування інк-
люзивної компетентності педагогів та осіб, які працюють з дітьми, як
складової їх професійної компетентності. Важливим завданням пси-
хологічної служби у даному аспекті є створення сприятливих умов для
навчання дітей, яке вирішується шляхом проведення просвітницької
роботи з педагогами і батьками. Необхідно виробити у педагога чітку
професійну позицію щодо «особливої» дитини, яка базується на праг-
ненні допомогти їй повірити у власні сили, реалізувати свій потенціал.

У вирішенні головних завдань соціально-психологічного супрово-
ду інклюзивної освіти доцільно дотримуватись наступного алгоритму.

1. Ознайомлення з особовою справою дитини, історією та особ-
ливістю протікання захворювання, співбесіду з представником пси-
холого-медико-педагогічної консультації.

2. Бесіду з дитиною та її батьками з метою визначення рівня мож-
ливостей дитини (самообслуговування, спілкування, пізнавальних
мож ливостей, самоконтролю поведінки, емоційно-вольової сфери
тощо).

3. Оцінку освітнього середовища, визначення його відповідності
потребам і можливостям дитини. Психолог надає пропозицію щодо
здійснення організаційних, функціональних, методичних змін.

4. Вивчення індивідуальних особливостей та психічного роз-
витку дитини.

5. Проведення психолого-педагогічного консиліуму з метою
розробки індивідуальної програми розвитку.

6. Проведення зустрічі з батьками та учнями класу (школи), пе-
дагогами з метою формування їх психологічної готовності до взає-
модії з дитиною з особливими освітніми потребами.

7. Проведення психокорекційної роботи з метою розвитку по-
тенційних можливостей дитини та відповідного формування осо-
бистості.
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8. Відстеження соціально-психологічного клімату в колективі
та статусу дитини в групі.

9. Сприяння соціальній інтеграції дитини: залучення в поза-
класну і позашкільну діяльність.

10. Моніторинг рівня адаптованості й інтегрованості учня,
адаптація відповідних індивідуальних програм, планів.

Зміст психолого-педагогічного супроводження дітей з особли-
вими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання поля-
гає у: підвищенні адаптивних можливостей дитини; розвитку кому-
нікативних навичок; розвитку емоційної сфери; зниженні рівня
тривоги, подоланні страхів; мінімізації агресивних поведінкових
проявів; підвищенні самооцінки дітей.

Це може бути реалізовано у ході проведення корекційно-роз-
виткових занять, які проводяться учителями-дефектологами та прак-
тичними психологами, а також під час просвітницько-профілак-
тичної роботи психолога з класом у цілому.

Застосування активних соціально-психологічних методів дозво-
лить розв’язати цілу низку завдань, які передбачені соціально-пси-
хологічним супроводом інклюзивної освіти.

Результатами соціально-психологічного супроводу інклюзивної
освіти повинні стати: сформованість відповідних інклюзивних компе-
тентностей педагогічних працівників (уміння використовувати знан-
ня про особливості психологічного розвитку дітей на практиці, психо-
логічна стійкість, толерантність; система позитивних установок;
відсутність негативних стереотипів та упереджень); сформованість
у дитини (дитячого колективу) стійких соціально-психологічних ха-
рактеристик, які дозволять не лише успішно засвоїти навчальну про-
граму, а й виробляють здатність досягати відносної рівноваги у стосун-
ках із собою та оточуючими як у сприятливих, так і у екстремальних
обставинах: позитивна «Я-концепція», адекватна самооцінка, товари-
ськість, низький рівень тривожності, соціальна рішучість, уміння ви-
кликати у людей прихильне ставлення до себе); сформованість у бать-
ків (сімей) толерантного ставлення до дітей з особливими потребами
(чуйність, терпимість гуманність, великодушність, доброзичливість).

Учні шкіл у своїх роздумах про особливих дітей пишуть: «Дитина
з особливими потребами — це квітка, яка зацвіла на морозі. Їй хо-
четься тепла, а його навкруги так мало. І добре, коли чарівна фея
зробить цей світ більш привітним і лагідним до таких дітей».
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Науковий керівник: Гордієнко А. М., ст. викладач

Анотація. Впровадження інклюзивної освіти в Новій українській
школі сприяє формуванню суспільної уваги та поваги до розмаїття та
унікальності кожної дитини, що, у свою чергу, забезпечує кращу якість
освіти для всіх на засадах партнерства і толерантності.

Annotation. The introduction of inclusive education in the New Ukrain i -
an School contributes to the formation of public attention and respect for the
diversity and uniqueness of each child, which, in turn, provides a better qua-
lity of education for all through partnership and tolerance.

Кожна дитина індивідуальна та особлива, незалежно від стану
здоров’я. У школі прислухаються до їхньої думки, вчать критично
мислити, незалежно від наявності фізичного чи інтелектуального
порушення, кожна дитина має право отримувати якісні та повно-
цінні освітні послуги, навчатися на рівні з усіма, та повноцінно
взаємодіяти із усіма суб’єктами шкільної та позашкільної освіти.

Враховуючи вимоги часу та з метою забезпечення права осіб
з ООП на освіту законодавцями були внесені зміни до Закону Ук -
раїни «Про освіту» та розроблена і затверджена концепція «Нової
української школи». Цими документами визначено, що одним із
напрямків реформування освітньої галузі в Україні є впровадження
інклюзивної освіти. Засадами державної політики у сфері освіти та
принципами освітньої діяльності є:

– забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за
будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

– розвиток інклюзивного середовища, у тому числі у закладах
освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб
з особливими освітніми потребами» [1].

Концепція Нової української школи передбачає, що кожен учень,
навчаючись за реформованою системою, може отримати такі мож-
ливості:
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– кожен учень може вільно висловлювати свою думку, бути від-
повідальним громадянином, не боятись своїх переконань;

– учень може розкрити та розвинути здібності і таланти на ос-
нові партнерства учень/учитель/батьки;

– освітній процес має враховувати фізичні, психологічні, розу-
мові здібності дитини у кожній віковій групі [2].

Протягом тривалого часу в Україні інклюзивне навчання асо-
ціювалось зі спеціалізованими школами, що не давали дітям отри-
мувати освіту поруч зі своїми однолітками, знайомими, рідними.
Фактично, потреба у інклюзивній освіті раніше означала, що дити-
ні буде відмовлено у зарахуванні до закладів загальної середньої ос-
віти та доступі до загальноосвітньої навчальної програми. Принцип
інклюзивної освіти Нової української школи має змінити такі під-
ходи до навчання дітей з інклюзією.

Державний стандарт початкової освіти, затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, визначає
вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей
здобувачів освіти, загальний обсяг їхнього навчального наванта-
ження в базовому навчальному плані початкової освіти та форму
державної атестації та ґрунтується на принципах, що зауважують
важливість розвитку таких факторів освітнього процесу як здоров’я
та безпека дитини [2]. Звідти, кожна дитина має право отримувати
формування здорового способу життя і створення умов для фізич-
ного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для
дітей молодшого шкільного віку, а також навчатись у школі з цін-
ностями атмосфери довіри і взаємоповаги, перетворення школи на
безпечне місце, де немає насильства і цькування. Варто зауважити,
що саме ці аспекти є одними з найважливіших у створенні якісної
інклюзивної освіти [4].
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ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Гарбар Юлія Павлівна
ІІ курс, магістратура, спеціальності «Соціальна робота»

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чайковський М. Є., к. пед. н.

Анотація. Оцінювальна діяльність дітей з ООП здійснюється на
засадах компетентнісного, діяльнісного, суб’єкт-суб’єктного підходів
та передбачає партнерську взаємодію вчителя, учнів та їхніх батьків.

Навчальні досягнення оцінюються за сукупністю критеріїв (Кри -
терії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної серед-
ньої освіти). Оцінювання має відповідне змістовне наповнення для по-
вноти якості. Саме тому особливої уваги заслуговує диференціювання
та характеристика рівнів навчальних досягнень учнів зазначеної ка-
тегорії, які представлено як інструментарій моніторингу, підтримки
і заохочення позитивних змін у знаннях, уміннях, мотиваціях і реальній
поведінці дітей з особливими освітніми потребами.

Аnnotation. Assessment activities of children with SEN are carried out
on the basis of competence, activity, subject-subject approaches and involve
partnership between teachers, students and their parents.

Academic achievements are assessed by a set of criteria (Criteria for as-
sessing student achievement in general secondary education). The evaluation
has the appropriate content for completeness of quality. That is why special
attention should be paid to differentiation and characterization of levels of
academic achievement of students in this category, which are presented as a tool
for monitoring, supporting and encouraging positive changes in knowledge, skills,
motivation and real behavior of children with special educational needs.

Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у за-
гальноосвітніх навчальних закладах система оцінювання навчаль-
них досягнень учнів з ООП має бути стимулюючою. Передусім слід
враховувати досягнення учня, його позитивну динаміку розвитку,
а не невдачі. Специфіка полягає у зменшенні кількісної ролі оцінки
і використанні її якісного потенціалу.

У 1-му та, за рішенням педагогічної ради закладу освіти, у 2-му
класах навчальні досягнення учнів оцінюють вербально відповідно
до Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних до-
сягнень учнів початкової школи. Навчальні досягнення учнів з ООП,
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як і учнів з типовим розвитком, оцінюють за чотирма рівнями і від-
повідними їм балами (додаток 1 до наказу МОН України «Про за-
твердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
у системі загальної середньої освіти» від 05.05.2008 № 371).

Рівні навчальних досягнень — однакові для всіх учнів. Критерії
оцінювання для учнів з типовим та порушеним психофізичним
розвитком — різні. Якщо індивідуальний навчальний план учня роз-
роблено на основі загальноосвітньої школи, то навчальні досягнення
оцінюються за критеріями, що встановлені для цього ж типу школи;
а якщо на основі навчальної програми спеціальної школи, то за кри-
теріями, що визначені для відповідного типу спеціальної школи.

Оцінювання рівня отримуваних знань та навичок дітей з ООП
залежить від того, за якою програмою навчається дитина (адапто-
ваною чи модифікованою).

Система оцінювання учнів з ООП, які навчаються за модифі-
кованими програмами, розробляється окремо, з урахуванням інди-
відуальних можливостей. Завдання до перевірки мають передбачати
прості дії замість складних (намалювати замість написати, обчис-
лити за допомогою калькулятора тощо).

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень ді -
тей із порушеннями інтелектуального розвитку у початковій школі
має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-
суб’єктивних засадах, що передбачає активне залучення учнів до
самоконтролю і самооцінювання.

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є ви-
моги до результатів навчання та компетентностей учнів початкової
школи, визначені Державним стандартом початкової освіти та очі-
куваними результатами, зазначеними в типових освітніх програмах
для навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. При
цьому особливості дитини можуть впливати на темп та характер на-
вчання, вибір доцільних методів та форм навчання, внаслідок чого
вона може досягати вказаних результатів.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів
з особ ливими освітніми потребами є поточне, тематичне та підсум-
кове.

Інноваційною формою оцінювання і накопичення інформації
є портфоліо. Це спосіб фіксування, накопичення та оцінювання ін-
дивідуальних досягнень дитини з ООП протягом певного періоду
навчання. В інклюзивному класі портфоліо є важливим засобом
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контролю та оцінки, який ґрунтовно доповнює критерії оцінюван-
ня навчальних досягнень учнів.

Невід’ємним складником оцінювальної діяльності є вироблен-
ня в учнів здатності оцінювати (під керівництвом педагога) влас-
ний прогрес. Для організації самоконтролю можна (на розсуд педа-
гогів) використовувати різноманітні листки оцінювання,
оформлені у цікавий для дітей спосіб. Здійснення зворотного зв’яз-
ку з учнями в процесі оцінювання кожної виконаної роботи має
орієнтувати їх на успіх, підтримувати й надихати на саморозвиток
і вдосконалення. Таким чином виявляється формувальний харак-
тер контролю та оцінювання особистісного розвитку учнів та хід
набуття ними навчального досвіду і компетентностей.
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Анотація. У статті наведено огляд наукової літератури та ана-
літичний підхід до вирішення проблеми готовності педагогів до профе-
сійної діяльності в умовах інклюзивної освіти в одній із високорозвине-
них країн — Японії.

Аnnotation. The article presents a review of scientific literature and an
analytical approach to solving the problem of teachers’ readiness for profes-
sional activity in the context of inclusive education in one of the highly deve-
loped countries Japan.

Японія є однією з країн, де високо розвинені наука і техніка,
відповідно, прийнято вважати, що і система освіти одна з передових
у всьому світі.

Системи освіти як в розвинених, так і в країнах, що розвивають-
ся, схильні до різних реформ у зв’язку з вимогами сучасного сус-
пільства. В останні два десятиліття у світовому освітньому просторі
з’явилися такі інновації, як «mainstream», «інтеграція» та «інклю-
зивна освіта», які мають захищати права дітей з особливими освіт-
німи потребами на повноцінну та якісну освіту. Японія не виняток,
тому інклюзивна освіта у цій країні також впроваджується та має
відповідну законодавчу та матеріально-технічну базу.

Колись школа, освіта, грамотність були в Японії прерогативою
винятково вищих станів. Пізніше Японія як губка почала вбирати за-
хідний підхід до освіти. Найрадикальніша реформа у навчанні під-
ростаючого покоління відбулася 1947 року: саме тоді під впливом
американських окупантів було прийнято основний закон про освіту.

Відомо, що в Японії приділяється велика увага вихованню то-
лерантності щодо членів суспільства, що відрізняється тими чи ін-
шими особливостями розвитку. У школі чи дошкільних закладах
в дітей віком переважно формуються основи гуманного ставлення
до оточуючих і предмета. Японські діти виховуються таким чином,
що надалі звичайні та особливі діти можуть розуміти один одного,
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вчитися та працювати разом, повноцінно жити в одному суспільстві,
оскільки вони дуже рано починають вчитися сприймати людей од-
наково, такими як є незалежно від соціального становища, без їх
фізичних та розумових недоліків. Тому, коли суспільство завжди го-
тове прийняти осіб з особливими освітніми потребами чи інвалідів,
здавалося б, не можуть виникати труднощі та перешкоди, пов’язані
із впровадженням інклюзивної освіти.

Проте, як і в усьому світі, проблеми, пов’язані із впроваджен-
ням інклюзивної освіти, існують. Наприклад, у японських школах
кількість дітей у класі становить до 40 учнів. Немає сенсу говорити
про приділення уваги 1–2 дітям з особливими освітніми потребами
на належному рівні. Але в японській школі передбачено асистуван-
ня вільними від уроків вчителів основному вчителю класі. Такий
підхід забезпечує постійну допомогу вчителя, який надаватиме всі
види допомоги. Ця практика, тобто модель роботи «вчитель-асис-
тент» стала б ефективною не лише в інклюзивних, а й у звичайних
українських школах та ВНЗ.

Спеціальна освіта в країні паралельно існує з моменту форму-
вання загальноосвітньої системи (1872), а інклюзивна освіта в краї-
ні почала запроваджуватися з 2013 року[1].

З другої половини 90-х років різко зросла кількість охочих на-
вчатися у класах і школах зі «спеціалізованим підтримуючим на-
вчанням», де навчалися діти, які відстають від програми, зокрема,
діти із затримкою психічного розвитку. У зв’язку з цим неминуче
постає питання реформі всієї системи шкільної освіти. З 2010 р. по-
чинає поступово покращуватись якість підтримки дітей з обмеже-
ними можливостями та у звичайних школах. З 2008 року у штатному
розкладі навчальних закладів з’являються спеціальні помічники,
у нашому розумінні це тьютори або вчителі-асистенти.

У 2006 році було ухвалено Конвенцію про права інвалідів Ге не -
ральної Асамблеї ООН[2]. Японія ратифікувала її лише у 2014 р. [3].
Перш ніж ратифікувати Конвенцію, японський уряд проводив деякі
реформи на внутрішньодержавному рівні, з урахуванням потреб
людей з інвалідністю.

Система інклюзивної освіти, передбачена Конвенцією, означає,
що особи з інвалідністю та без неї мають повне право на можливості
розвивати розумові та фізичні здібності, брати участь у вільному сус-
пільстві. Повага до людської різноманітності, яка не допускає виклю-
чення інвалідів із загальної системи освіти, надає доступ інвалідам до
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початкової та середньої освіти у спільнотах, у яких вони живуть, від-
повідно, їм надаються всі умови, залежно від індивідуальних потреб.

Відомо, що одним із ключових факторів успішного впровад-
ження інклюзивної освіти є кадрове забезпечення. Слід зазначити,
що підготовка педагогічних кадрів у Японії проводиться дещо інак-
ше. Вчителі проходять спеціальну підготовку для роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами, оскільки робота з такими діть-
ми потребує додаткових знань та навичок за спеціальною методи-
кою навчання, психології та медицини.

Перехід до інклюзивного підходу в освіті Японії просувається
шляхом співробітництва та взаємопідтримки між учителями за-
гальної та спеціальної системи освіти.

Щоб отримати сертифікат спеціальної освіти, майбутнім вчи-
телям необхідно спочатку отримати сертифікат вчителя (виховате-
ля) дитячого садка, початкової чи середньої шкільної освіти для
підтвердження основної компетенції як вчителя. Потім необхідно
отримати кредити з категорій основних теорій спеціальної освіти,
навчальних програм та методів навчання для дітей з порушеннями
зору, слуху, розумового та фізичного розвитку. Студенти, які мають
намір отримати сертифікат за спеціальною освітою, можуть прохо-
дити лише одну практику, навіть якщо вони можуть отримати сер-
тифікат у всіх галузях спеціальної освіти.

Сьогодні немає курсів з інклюзивної освіти в Японії. Вивчення
студентами програм спеціальної освіти вважається достатнім для
викладання у школах із умовами інклюзії.

Навчання в школі для дітей з особливими освітніми потребами
вимагає володіння загальною ліцензією на навчання, що відповідає
кожному підрозділу (дитячий садок, початкова та середня школа),
та додатково потрібен сертифікат вчителя спеціальної освіти. Але
через брак педагогічних кадрів, як виняток вчителям спеціальних
шкіл дозволено працювати, які не мають спеціального сертифіката
шкільного вчителя. В даний час приблизно 25% вчителів спеціальних
шкіл не мають сертифіката шкільного вчителя, що, у свою чергу,
викликає зниження якості освіти. Міністерство планує забезпечен-
ня вчителів спеціальних установ сертифікатами вчителя загально-
освітньої системи до 2020 р. Відповідно, Міністерство вимагає пре-
фектури про виділення кваліфікованих вчителів спеціальних шкіл
для роботи в умовах інклюзивної освіти. Для цих вчителів універси-
тети пропонують освітні програми для отримання сертифікату.
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Також Національний інститут спеціальної освіти з питань особ-
ливих потреб (NISE) розпочав програму дистанційного навчання
у жовтні 2016 р. Міністерство наполегливо закликає префектурні
ради щодо освіти, щоб більше вчителів спеціальних шкіл отримали
сертифікати, розвиваючи свої навички та знання за допомогою цих
програм. Вчителям звичайних шкіл також доводиться набувати фун-
даментальних знань у галузі освіти осіб з особливими освітніми по-
требами. Дана реформа системи сертифікації зробить її обов’язковою
для майбутніх вчителів та викладачів шляхом впровадження навчаль-
ного курсу за спеціальною освітою. Це допоможе вчителям та викла-
дачам краще зрозуміти сутність інклюзивної освіти у контексті дедалі
більшої кількості дітей-інвалідів, які відвідують звичайні класи [4].
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Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Анотація. Одним із пріоритетних завдань Нової української школи
є формування інклюзивного освітнього середовища. «Інклюзивна освіта —
це, насамперед, право кожної дитини на отримання якісних освітніх
та інших послуг за місцем проживання і, відповідно, обов’язок держа-
ви забезпечити їх. Які бар’єри в наших школах зараз є? Який зараз йде
процес визначення і подолання перешкод в нової української школи, для
максимально значущої участі всіх в освітньому процесі.
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Annotation. One of the priority tasks of the New Ukrainian School is the
formation of an inclusive educational environment. «Inclusive education is,
first of all, the right of every child to receive quality educational and other ser-
vices at the place of residence and, accordingly, the duty of the state to provide
them. What are the barriers in our schools now? What is currently underway
is the process of identifying and overcoming obstacles in the new Ukrainian
school, for the most meaningful participation of all in the educational process.

Інклюзія — це не лише про рівний доступ, а й про якість освіт-
ніх та інших соціальних послуг. Коли в школі навчаються різні діти,
це автоматично не означає, що дотримано право кожної дитини на
освіту. Належна інклюзивна політика в Україні гарантуватиме, що
всі діти мають доступ та рівні можливості отримати якісну освіту.
Саме тому реформа загальної освіти та реформа інклюзивної освіти
є, безумовно взаємопов’язаними щоб вчителі сприяли інклюзив-
ності та різноманітності в класах так само, як вони мають сприяти
здійсненню реформи загальної освіти. 

Інклюзивна освіта має низку переваг для всіх учасників освіт-
нього процесу — дітей, батьків, педагогів і суспільства в цілому.
Інклюзивна освіта — це постійний процес визначення і подолання
перешкод для максимально значущої участі всіх в освітньому про-
цесі. Наприклад, коли ми говоримо про медичну модель розуміння
потреб, ми бачимо проблеми зі здоров’ям, проблеми в розвитку ди-
тини — і спершу вона має отримати медичну підтримку, потім ми
вже дбаємо про її розвиток. Коли ми говоримо про соціальну мо-
дель, на чому буде сфокусована увага? На сприйнятті в соціумі.

Уявімо, що дитина з ДЦП навчається вдома. Якщо говоритиму
з позиції соціальної моделі, скажу, що дитина сьогодні навчається
вдома, тому що в школі не забезпечена архітектурна доступність на-
вчальних приміщень. Чому дитина обмежена в чомусь, коли вона
може рухатись за допомогою візка — і якби у школі була забезпечена
архітектурна доступність, дитина змогла б спокійно навчатися в класі,
піти в бібліотеку, їдальню. Ми, насамперед, маємо бачити бар’єри, які
заважають дітям бути включеними в процес навчання і розвиток.

Які бар’єри в наших школах зараз є? Немає ліфтів, пандусів,
приміщення не пристосоване, вчителя які насправді не знають, як
працювати з цією дитиною. Але бар’єри — не лише архітектурна
доступність і надання додаткових послуг. Перше, з чим ми стикає-
мося, — страх педагога через те, що він не зможе, він не хоче брати
на себе відповідальність та інші.
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Інший бар’єр — діти і батьки. Є багато методів, які допомага-
ють працювати саме із вчительською і батьківською громадою
з приводу упереджень щодо таких дітей. Працювати над створен-
ням хорошого підґрунття, на яке можна накладати все інше. Часто
у класі є мама або тато, які категорично проти інклюзивного класу
і починає підбурювати інших батьків писати скарги, заяви, збирати
підписи. Коли людина на власному досвіді відчуває, як почувають
себе діти з особливими освітніми потребами, — у цей момент відбу-
вається переключення. Саме через такі активності ми можемо до-
стукатись і до батьків, і до педагогів.

Якщо проаналізувати освітню політику, то побачимо, що вона
формується у відповідності до міжнародних стандартів. Навіть визна-
чення з закону «Про освіту» говорять про те, що ми поступово пе-
реходимо від медичної моделі розуміння особливостей до соціальної.
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Анотація. У публікації розглянуто особливості адаптації першок-
ласника до школи. Від благополуччя адаптаційного періоду залежить
успішність подальшої соціальної діяльності дитини. Основними показ-
никами успішної психологічної адаптації дитини до школи є форму-
вання адекватної поведінки, встановлення контактів з учнями, з учи-
телем, оволодіння навичками навчальної діяльності.
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Аnnotation. The publication considers the peculiarities of the first-gra-
der’s adaptation to school. The success of the child’s further social activity
depends on the well-being of the adaptation period. The main indicators of
successful psychological adaptation of a child to school are the formation of
appropiate behavior, establishment of contacts with students, with the teac-
her, mastering the skills of educational activities.

Початок шкільного навчання знаменує собою зміну способу
життя дитини. Це принципово нова соціальна ситуація розвитку осо-
бистості. Адже навчальна діяльність, як і будь-який новий, ще неза-
своєний вид діяльності, вимагає мобілізації всіх психічних і психофі-
зіологічних зусиль дитини щоб опанувати потрібні вміння, навички,
пристосуватися до нового режиму дня, знайти своє місце серед ровес-
ників у класі, встановити взаємовідносини з учителем. Зміни, що від-
буваються у психіці дитини в початковий період освоєння навчальної
діяльності позначаються на процесі її адаптації. При цьому першо-
чергового вирішення потребує проблема адаптації та соціалізації
дітей з особливими потребами в закладах освіти, оскільки їхнє життя
залежить від впливу багатьох соціальних факторів: житлових умов,
охорони здоров’я та соціального захисту в державі, підготовки висо-
кокваліфікованих фахівців закладів початкової, середньої та вищої
освіти (вихователів, вчителів, психологів, соціальних педагогів, лого-
педів та інших спеціалістів) до роботи з ними.

Проблема шкільної адаптації розкривається в наукових дослід-
женнях Л.В. Алєксєєвої, М.М. Безруких, С.П. Єфімової, Л.П. По -
но маренко, Ю.Д. Гакаме, М.Е. Тавадьян, К.Г. Теплякової та інших
авторів.

Термін «адаптація» (від лат. аdaptatio — пристосування) широко
застосовується як теоретичне поняття в різних наукових областях.
Адаптація до школи — процес пристосування школярів до нових
умов життєдіяльності, нового виду діяльності, нових навантажень,
пов’язаних із систематичним навчанням. Цей процес тривалий
і має фізіологічні, психологічні й соціальні аспекти.

Основними показниками психологічної адаптації дитини до шко -
ли є: формування адекватної поведінки, встановлення контактів
з учнями, з учителем, оволодіння навичками навчальної діяльності.

За цими критеріями виділяють групи дітей з легкою адаптацією,
середньої тяжкості й важкою. Було встановлено, що більшість дітей
адаптуються до школи протягом перших двох місяців навчання. Ці
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діти відносно швидко вливаються в колектив, освоюються в школі,
набувають нових друзів в класі, у них майже завжди гарний настрій,
вони спокійні, доброзичливі, добросовісні і без видимих зусиль ви-
конують всі вимоги вчителя.

Друга група дітей має триваліший період адаптації, період не-
відповідності їх поведінки вимогам школи затягується, діти не можуть
прийняти ситуацію навчання, спілкування з вчителем та ровесни-
ками, вони можуть гратися на уроках або з’ясовувати відносини
з товаришем, вони не реагують на зауваження вчителя або реагують
сльозами, образами. Як правило, ці діти зазнають труднощі і в ос-
воєнні навчальної програми. Лише до кінця першого півріччя реак-
ції цих дітей стають адекватними вимогам школи, вчителя.

Третя група — діти, у яких соціально-психологічна адаптація
пов’язана із значними труднощами, крім того, вони не справляють-
ся з навчальною програмою, у них проявляються негативні форми
поведінки та різкий прояв негативних емоцій. Саме на таких дітей
найчастіше скаржаться вчителі, батьки, вони «заважають працюва-
ти в класі» [1, c. 145–146].

Також на успішність і швидкість перебігу адаптаційного періоду
впливає вік початку систематичного навчання, стан здоров’я дити-
ни та досвід колективної роботи. У шестирічних дітей він більш три-
валий, ніж у семирічних, і спостерігається більш висока напруже-
ність усіх систем організму, більш низька й нестійка працездатність.

Дослідники звертають особливу увагу на залежність процесу
адаптації до школи від стану здоров’я. Залежно від стану здоров’я
адаптація до нових умов життя буде відбуватися по-різному. Легше
перенесуть період вступу до школи і краще впораються із розумо-
вим і фізичним навантаженням здорові діти, з нормальним рівнем
функціювання. Будь-яке захворювання, як гостре, так і хронічне,
затримка функціювання систем організму, загальна ослабленість по-
гіршують стан центральної нервової системи і служать причиною
більш тяжкого перебігу адаптації.

Встановлено, що першокласники, які відвідували дитячий са -
док та мають досвід групової роботи, значно легше адаптуються до
школи, ніж діти, які не відвідували дошкільний заклад [2].

Отже, проблема адаптації до навчання в закладі середньої освіти
дітей з інвалідністю молодшого шкільного віку потребує особливої
уваги. За результатами проведеного теоретичного аналізу літературних
джерел з’ясовано, що адаптація молодших школярів з інвалідністю до
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на вчання в закладі середньої освіти в соціально-педагогічному кон-
тексті визначається як процес і результат активного пристосування
ди тини до шкільного життя та система педагогічних заходів, спрямо-
ваних на подолання проблем, які виникають у конкретної особистості.

Список використаних джерел

1. Алексєєва Л. В. Проблема адаптації першокласників до навчальної
діяльності. Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими
потребами. 2007. № 3(5). С. 143–151.

2. Гакаме Ю.Д., Тавадьян М.Е. Труднощі адаптації дітей до шкільного
навчання. Концепт : науково-методичний електронний журнал. 2017. Т.
34. С. 181–185. URL: http://e-koncept.ru/2017/771170.htm.

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ
ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Литвиненко Марина Володимирівна
магістр групи ЗСПО-20-1м-mk

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Мазур В. М., д. філософ. в галузі психології, доцент

Анотація. Проаналізовані теоретичні підходи до проблеми особли-
востей мовленнєвої готовності до школи дітей з тяжкими порушен-
нями мовлення, досліджені особливості мовленнєвої готовності дітей
з тяжкими порушеннями мовлення до навчання у школі. Розроблена
система роботи з формування мовленнєвої готовності до школи дітей
з тяжкими порушеннями мовлення та визначена ефективність впро-
вадження такої системи.

Ключові слова: діти з тяжкими порушеннями мовлення, мовлен-
нєві порушення, особливості мовленнєвої готовності до навчання у школі
дітей з ТПМ.

Annotation. Theoretical approaches to the problem of features of speech
readiness for school of children with severe speech disorders are analyzed,
features of speech readiness of children with severe speech disorders for
schooling are investigated. The system of work on formation of speech readi-
ness for school of children with severe speech disorders is developed and effi-
ciency of introduction of such system is defined.

Key words: children with severe speech disorders, speech disorders, fea-
tures of speech readiness for schooling of children with TPM.
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Згідно з Національною доктриною розвитку освіти у XXI столітті,
вдосконалення системи освіти й виховання у відповідності до при-
нципів гуманізації та індивідуалізації передбачає максимальне враху-
вання особистісних та психофізичних особливостей дітей й створення
таких умов освіти, які б сприяли своєчасному й повноцінному розвит-
ку всіх сторін особистості дитини та її успішному навчанню. У цьому
контексті актуальною проблемою української педагогічної теорії
і практики є реалізація прав дітей з порушеннями у психофізичному
розвитку, у тому числі й дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Останнім часом із зростанням кількості дітей, які мають пору-
шення мовлення, постає актуальною проблема їх готовності до на-
вчання у школі. Складність когнітивного і мовленнєвого розвитку
дітей з тяжким порушенням мовлення (ТПМ) зумовлюють психоло-
го-педагогічні та логопедичні особливості роботи з такими дітьми для
якісної підготовки їх до подальшого навчання у початковій школі.

Одним із складових елементів готовності дітей до школи, поруч із
фізичним розвитком, інтелектуальними здібностями, психологічною
готовністю та ін., є мовленнєва готовність, що визначається вченими
як наявність у дошкільників навичок усного мовлення, навичок ви-
користання одиниць мови для мислення, спілкування; усвідомлення
знакової системи мови, спеціальні вміння у галузі читання, письма,
вміння аналізувати мовні явища тощо (А.М. Богуш, М.С. Вашуленко,
В.В. Гербова, Л.Б. Дейниченко, А.П. Іваненко, Н.П. Орланова та ін.).

Порушення мовлення — це відхилення від норми, прийнятої
в мовному середовищі. Ці порушення різноманітні, мають різні про -
яви і залежать від причини та структури дефекту. Для дітей з тяжкими
порушеннями мовлення характерні знижені показники їх мовлен-
нєвого розвитку, ці діти відчувають значні труднощі в оволодінні
пізнавальним матеріалом, складно засвоюють нові знання, не мо-
жуть правильно підібрати слів для висловлення власних думок чи
емоцій. Через не сформованість чи порушення у розвитку мовно-
артикуляційного апарату їх мовлення змазане, не чітке, деформо-
ване, що перешкоджає розумінню дітей дорослими та однолітками,
призводить до ускладнень у відносинах з ними.

Для визначення особливостей мовленнєвої готовності дітей із
тяжкими порушеннями мовлення до школи було організовано і про-
ведено експериментальне дослідження, під час якого використано
методи спостереження, бесіди, проведено спеціальні діагностичні
завдання для дітей, здійснено якісний та кількісний аналіз отриманих
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результатів. Експериментальна база — комунальний заклад Рацин -
ської спеціальної школи Вознесенського району Миколаївської об-
ласті. В дослідженні приймали участь діти старшого дошкільного віку
з тяжкими порушеннями мовлення — 10 вихованців віком 6 років,
та 10 дітей старшого дошкільного віку без виявлених мовленнєвих
порушень (6 років).

На основі вивчення особливостей мовленнєвої готовності до
школи дітей з тяжкими порушеннями мовлення було сформовано
такі висновки: для дітей з ТПМ характерні низька пізнавальна ак-
тивність, недостатність розвитку когнітивних процесів, нестійкість
уваги, низька її довільність, проблеми у розвитку мислення, пору-
шення процесів аналізу та синтезу, порівняння. Все це негативно
впливає на стан мовленнєвої готовності дітей до школи.

Для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями переважають
низькі показники сформованості у них фонематичного слуху (70%).
Також для дітей із ТПМ характерний низький рівень вмінь звукового
аналізу (60%); слабкий рівень розвитку словникового запасу (50%).
У дошкільнят ТПМ переважає низький, незадовільний рівень розвит-
ку зв’язного мовлення, вмінь складати зв’язні розповіді та здатностей
до узагальнень (70%). Отже, тільки третина дітей із ТПМ посередньо
готові до школи, а решта 60–70% дошкільнят з порушеннями мов-
лення мають низьку мовленнєву готовність до шкільного навчання
і потребують корекційно-педагогічної та логопедичної роботи.

Розроблена «Система роботи з формування мовленнєвої готов-
ності дітей з ТПМ до школи». Визначаючи ефективність впроваджен-
ня системи роботи з формування мовленнєвої готовності дошкіль-
нят з ТПМ до школи було встановлено підвищення частки дітей із
високим і середнім рівнями фонематичного слуху (на 20% кожен
рівень відповідно). Також стало більше дітей із добрим (достатнім)
(на 30%) і з високим (на 10%) рівнями вмінь звукового аналізу. Від -
повідно на 40% зменшилась кількість дітей із низькими показника-
ми розвитку фонематичного слуху та вмінь звукового аналізу.

Отже, ефективність впровадженої системи роботи з формуван-
ня мовленнєвої готовності дітей з ТПМ до школи, сприяла покра-
щенню їх фонематичного слуху та розвитку вмінь звукового аналі-
зу, збагаченню словникового запасу та формуванню здатності до
узагальнень, навичок зв’язного мовлення.
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СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР КВАНТОВОЇ МОВИ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ: 
ЕНТРОПІЙНИЙ ПІДХІД

Лісовський Петро Миколайович
д. філос. н., професор кафедри міжнародних відносин 

та політичного консалтингу
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Lisovsky-pm@i.ua

Анотація. Висвітлено феноменологію квантової мови в інклюзивно-
му освітньому середовищі як якість переосмислення життєвих процесів.
Запотребувано квантовий світ першочергово для осіб з особливими по-
требами та з інвалідністю. Визначено, що саме нейрофеноменальний
стимулятор ємоційно-чуттєвих та логічних функцій у розвитку Людини
здатний одночасно здійснювати неймовірну кількість параметричних
операцій. Стверджено, що у недалекому майбутньому квантова мова
у розвитку Людини технологічно не потребує перекладача. Прогнозовано
концептуальну модель процесуальної філософії фундаментальних знань
в інклюзивному освітньому середовищі. Для цього використано квантові
кореляції та ентропійні процеси як нейроінтерфейсні канали крипто -
зв’язку спецслужб держав світу.

Annotation. The phenomenology of quantum language is reflected in in-
clusive educational environment as quality of переосмысления of vital pro-
cesses. The quantum world is highly sought first of all for persons with the special
necessities and with disability. It is marked that exactly the neurophenome-
nal stimulator of emotional and logical functions in development of Man is
able simultaneously to carry out the unbelievable amount of self-reactance
operations. It is ratified that in the near future a quantum language in deve-
lopment of Man technologically does not need translator. The conceptual
model of judicial philosophy of fundamental knowledge is forecast in inclusi-
ve educational environment. Quantum correlations and entropy processes as
neurointerface channels of cryptoconnection of the special services of the sta-
tes of the world are used for this purpose.

За сучасних умов цифрового суспільства актуального значення
набуває семантичний вимір квантової мови в інклюзивному освіт-
ньому середовищі, що має міждисциплінарний характер, дискусій-
ний за змістом. За цих обставин саме особи з особливими потребами
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та з інвалідністю є запотребуваними у сучасному квантовому світі,
оскільки в недалекому майбутньому квантовий комп’ютер як фено-
менально-цифрова комунікація в інклюзивному освітньому середо-
вищі сприятиме інтелектуальному розвитку таких осіб. Адже сен-
сорні датчики означеного комп’ютера мають кореляційний зв’язок
із нейроінтерфейсом особи з особливими потребами та інтересами.

При цьому, відповідальність за редукцію потенційних можливос-
тей у квантово-кореляційних ефектах, що властиво для інклюзив-
ного освітнього середовища, падає на феномен цілісності у розвит-
ку Людини. Тоді «акт спостереження» є лише засобом приведення
спостерігачем свого знання про невизначений стан інклюзивного
освітнього середовища у відповідність до якісно корінних змін, які
об’єктивно сталися в структурі його внутрішніх відносин.

Пояснимо сказане виведенням формули психоаналітичної філосо-
фії, що суттєво опредмечує інклюзивне освітнє середовище. Це поля-
гає в наступному викладенні.

Саме нейрофеноменальний стимулятор як ентропійний розпо-
діл ймовірностей є настільки ж об’єктивно-реальним і настільки ж
непіддатливо-протидіючим нам, як і стілець, стіни кімнати і все
інше фізично безпосередньо протидіюче нам. У чистому квантово-
му стані ймовірності виокремлення тих чи інших елементів з гра-
нично деталізованого стану інклюзивного освітнього середовища
як системи виявляються взаємно скоординованими, що утворюють
імплікативно-логічну структуру. Умовно кажучи, емоційно-чуттєві
та логічні функції у розвитку особи з особливими потребами здатні
одночасно здійснювати неймовірну кількість непередбачувано ба-
гатопараметричних операцій.

Тому, завдяки оригінальному та автентичному мисленню особи
з особливими потребами необхідний спеціалізований квантовий
комп’ютер, що надто швидко (оперативно, мобільно) здатний зреа-
гувати на будь-які дії реципієнта як суб’єкта подразнення. У цьому
сенсі із спостережень автора витікає, що латентний ресурс пам’яті
особи з особливими потребами є феноменальним, що не потребує
мовного перекладача. Саме квантова мова є тією постнекласичною
у феноменально-цифровій комунікації, що на тлі вичерпних сил тра-
диційної мови набуває нових духовних сил постнекласичного харак-
теру. Така квантова мова набуває новітніх відтінків в густологічному
забарвленні Однієї Суті щодо лексико-семантичного навантажен-
ня полілінгвістичного поля. Адже квантова мова — це мова у вигляді
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якісно нового вібраційного та дискретного руху атомів та молекул, що
проявляється у нейромозку Людини. Для цього має бути запровадже-
на процесуальна філософія фундаментальних знань щодо розвитку
Людини в інклюзивному освітньому середовищі. Саме інклюзив-
но-комунікативними технологіями для навчання має бути цифро-
вий алгоритм програмного забезпечення як поступовий перехід до
квантової комп’ютеризації, що здатний феноменально порозумі-
тись з усіма мовами світу без перекладача як людського фактору.

Тому, предметом такого дослідження мають бути особи з особ-
ливими потребами та з інвалідністю, що гіперчуттєво сприймають
Сущий світ над Злом як світ квантів — дрібних частинок світла (Доб -
ра, Краси, Істини).

З огляду на це, слід озвучити епістемологічно-гносеологічний
дискурс у теорії квантового поля щодо єдиного планетарного мис-
лення. Це полягає у одночасному семантичному вимірі щодо су-
перпозиційних мовних функцій нейромозку Людини, а саме: суб-
станційно ефірного тіла (сакрального, ментального) з фізичним
тілом при переході з прямокутних сфер координат у криволінійні,
використаних методом тріангуляції (з різних джерел координат піз-
нання квантового світу).

Таким чином, вище означені функції нейромозку Людини є ко-
ордоцентричними, ентропійні процеси в якому мають невизнач-
ний стрибково-коливальний рух вільних електронів, що, зокрема
характерний для осіб з особливими потребами. Саме це дозволяє
квантовому комп’ютеру здійснювати тензорно-інваріантне кібер-
числення. Для цього мають використовуватись в інклюзивному ос-
вітньому середовищі квантові кореляції як нейроінтерфейсні кана-
ли криптозв’язку, що є прерогативою діяльністю спецслужб.

Список використаних джерел

1. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Квантова комп’ютеризація як фе-
номенально-цифрова комунікація у міжнародному праві: монографія.
Київ : Видавництво «Ліра-К», 2021. — 218 с.

2. Лісовський П.М., Подоляка С.А., Лісовська Ю.П. Спецслужби держав
світу : навч. посібн. Київ : Видавництво «Кондор», 2019. — 243 с.

230

Секція III Інклюзивне освітнє середовище     



231

ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Матвійчук Вікторія Маноліївна
старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, 

фізичної культури і спорту
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

matviychuk2@i.ua

Анотація. У тезах розглядається врахування відхилення дітей і з по -
рушеннями психофізичного розвитку здійснюється з урахуванням особли-
востей їхнього розвитку, використанням специфічних заходів та органі-
заційних форм навчальної роботи, залежно від характеру розладу.
Учитель загальноосвітньої школи повинен бути готовим не тільки до
професійно-педагогічної діяльності зі звичайними учнями, але й до корек-
ційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають психофізичні особливості.

Аnnotation. The theses consider the deviation of children and with di-
sorders of psychophysical development is carried out taking into account the
peculiarities of their development, the use of specific measures and organiza-
tional forms of educational work, depending on the nature of the disorder.
The secondary school teacher must be ready not only for professional and pe-
dagogical activities with ordinary students, but also for correctional and pe-
dagogical work with children with psychophysical features.

Діти з особливими потребами мають відхилення від нормаль-
ного фізичного чи психічного розвитку, зумовлені вродженими чи
набутими вадами.

Залежно від типу порушення в Україні згідно з критеріями Мі ніс -
терства освіти і науки виокремлюють 7 категорій дітей: 1) із пору-
шеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом); 2) із порушен-
нями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором); 3) із порушеннями
інтелекту (розумово відсталі, із затримкою психічного розвитку);
4) із мовленнєвими порушеннями; 5) із порушеннями опорно-ру-
хового апарату; 6) зі складною структурою порушень (розумово від-
сталі і сліпі чи глухі, сліпоглухонімі та ін.); 7) із емоційно-вольовими
порушеннями та діти з аутизмом.

Розрізняють: вроджені розлади, спричинені порушенням жив-
лення, гормональними розладами, резусною несумісністю груп
кро ві матері та дитини, шкідливим впливом на плід генетичних фак-
торів, інтоксикацій, інфекцій, травм, впливом медичних препаратів,
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алкоголю, наркотичних та отруйних речовин; набуті порушення, зу-
мовлені, переважно, різноманітними шкідливими впливами на ор-
ганізм дитини під час народження та в наступні періоди розвитку
(механічні ушкодження плоду, тяжкі пологи, пологова асфіксія, кро-
вовиливи у мозок, інфекційні захворювання тощо).

Навчання та виховання дітей і з порушеннями психофізичного
розвитку здійснюється з урахуванням особливостей їхнього розвит-
ку, використанням специфічних заходів та організаційних форм на-
вчальної роботи, залежно від характеру розладу.

Учитель загальноосвітньої школи повинен бути готовим не тільки
до професійно-педагогічної діяльності зі звичайними учнями, але
й до корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають психофі-
зичні особливості.

Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності повинен також уміти
управляти розвитком, навчанням і вихованням учня, своєчасно і ре-
зультативно проводити корекцію педагогічного впливу на особистість
дитини, його поведінку і відношення до навчального середовища.

Найважливіші корекційні вміння вчителя, в класі якого є діти з особ-
ливостями психофізичного розвитку: уміння бачити відхилення в роз-
витку дитини; спрогнозувати шляхи подальшого розвитку дитини
з урахуванням наявного дефекту; враховувати в навчально-виховному
процесі характерні для дітей з особливостями психофізичного розвит-
ку їх потенційні можливості і використовувати їх для подальшого роз-
витку дитини; відбирати і застосовувати необхідні для навчання таких
дітей методи, прийоми і засоби; створювати сприятливі умови вихо-
вання, навчання, розвитку і соціальної адаптації дітей з особливостя-
ми психофізичного розвитку для засвоєння ними інтелектуального
і морального досвіду; формувати позитивну мотивацію до навчання,
виховувати оптимізм, бачення життєвої перспективи, від чуття успіху;
працювати в тісному контакті з фахівцями: дефектологом, психоло-
гом, логопедом, медичними працівниками, а також з батьками.

Безперечно, кожна нозологія потребує окремого підходу, проте
спочатку виокремимо загальні.

Учитель повинен оволодіти необхідними знаннями та навичками:
– ознайомитися з анамнезом, тобто мати уяву про основні види

порушень психофізичного розвитку дитини;
– вивчити стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини;
– ураховувати стан слуху, зору, особливості моторики та загаль-

ного фізичного розвитку учня;
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– бути добре ознайомленим з приладами, які використовують
його учні з порушеннями зору і слуху, перевіряти придатність слу-
хових апаратів, стежити за чистотою окулярів;

– навчитися визначати, оцінювати і створювати навчальне се-
редовище для дітей з різними потребами;

– зрозуміти важливість цілеспрямованого залучення до роботи
з дітьми членів родини, встановлення з ними партнерських стосунків;

– вивчати головні принципи і стратегії колективної командної
роботи;

– навчитися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток
під час занять;

– закінчувати заняття, коли діти втомилися чи неуважні;
– навчитися адаптувати навчальні плани, методики, матеріали

та середовище до специфічних потреб дітей;
– створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти на-

лагодженню дружніх стосунків між дітьми і формуванню колективу;
– формувати в дітей досвід стосунків у соціумі, навички адап-

тації в соціальне середовище.
Проте, як зазначалося, кожне порушення психофізичного роз-

витку дитини вимагає врахування виду порушення і застосування
в навчанні відповідних методів і прийомів. Із огляду на це психоло-
го-педагогічні працівники рекомендують керуватися порадами, які
допоможуть учителям налагодити співпрацю з такими дітьми.

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ, 
ПІДХОДИ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ 

З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Матвєєва Ганна Миколаївна
магістр групи ЗСПО-20-1м-mk

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Мазур В. М., д. філософ. в галузі психології, доцент

Анотація. Подано аналіз проблеми використання нетрадиційних ме-
тодів і підходів у вихованні дітей з порушення мовлення, розглянуті основ-
ні напрямки корекції мовленнєвих розладів у дітей, досліджені особливос-
ті використання нетрадиційних методів у вихованні дітей з порушенням
мовлення, надані рекомендації з використання нетрадиційних методів.

Ключові слова: нетрадиційні методи, мовленнєві порушення, ко-
рекція мовленнєвих розладів.
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Annotation. The analysis of problem of the use of unconventional met-
hods and approaches is given in education of children from violation broadcas-
ting, considered basic directions of correction of speech disorders in children,
investigational features of the use of unconventional methods in education of
children with violation of broadcasting, given recommendations from the use
of unconventional methods.

Key words: non-traditional methods, speech disorders, correction of speech
disorders.

Сучасний стан функціонування спеціальної освіти в Україні
характеризується необхідністю розробки адекватних та дієвих шля-
хів впливу на особистість дітей з різноманітними порушеннями
психофізичного розвитку. Особливу категорію дітей, які потребу-
ють допомоги і підтримки, корекційно-навчальної та виховної ро-
боти з боку не тільки батьків і вихователів, а й логопедів, корекційних
педагогів, психологів та інших фахівців, складають діти з порушен-
нями мовлення.

Порушення мовлення, обмеженість мовленнєвого спілкування
часто негативно впливають на формування особистості дитини, ви-
кликають специфічні особливості емоційно-вольової сфери, сприя -
ють розвитку негативних якостей характеру (Л. Волкова, І. Ма май чук,
І. Мартиненко, С. Конопляста, А. Обухівська, Т. Сак, В. Сєлі вер стов,
Л. Трофименко та ін.). Саме тому особливого значення набуває пи-
тання пошуку ефективних методів і підходів у вихованні дітей з по-
рушеннями мовлення, що передбачає використання не тільки тра-
диційних, але й нестандартних методів і форм виховної роботи
з даною категорією дітей.

Мовленнєві порушення — збірний термін для позначення відхи-
лень від мовленнєвої норми, які повністю або частково перешко джа -
ють мовленнєвому спілкуванню і обмежують можливості соціальної
адаптації дитини. Для їх позначення фахівцями використовуються
різні, не завжди взаємозамінні терміни — розлади мовлення, де-
фекти мовлення, недоліки мовлення, недорозвинення мовлення,
мовленнєва патологія, мовленнєві відхилення.

До дітей з порушеннями мовлення відносяться діти з психофі-
зичними вадами різної вираженості, що викликають розлади кому-
нікативної і пізнавальної функцій мовлення. Від інших категорій
дітей з особливими потребами їх відрізняють нормальний біологіч-
ний слух, зір і повноцінні передумови інтелектуального розвитку.
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Усі мовні порушення діляться на дві групи:
– порушення усного мовлення (дисфонія, браділалія, тахіла-

лія, дислалія, ринолалія, дизартрія, алалія, афазія та заїкання):
– порушення писемного мовлення (дислексія, дисграфія).
Вирішальним для визначення виду мовленнєвого порушення

є діагностичне обстеження.
Мета діагностичного обстеження дітей з порушеннями мов-

лення полягає у вивченні складних за своєю будовою форм психіч-
ної діяльності: мовлення та мислення.

Діагностика мовленнєвого розвитку дітей проводиться за двома
основними напрямами:

– діагностика мовлення дітей у процесі вивчення інтелектуальної
діяльності як один із показників розумового розвитку (при вступі
до школи, при вирішенні питання про направлення учня у допо-
міжну школу тощо);

– детальне вивчення всіх засобів мовлення з метою виявлення
і подальшої корекції недоліків.

Великого значення у роботі з дітьми з ПМР надається й підбору
нетрадиційних, не стандартних методів і форм виховної роботи, що
надають змогу не тільки виховати всебічно розвинену особистість
дитини, а й активізувати її творчий потенціал, сприяти мовленнє-
вому розвитку, набуттю досвіду соціальної взаємодії з оточуючими.

До нетрадиційних технологій у виховній роботі з дітьми, які
мають порушення мовлення відносяться: aрт-терaпія, музикотерa-
пія, іпотерaпія, кaзкотерaпія, терапія театральним мистецтвом.

Для визначення особливостей використання нетрадиційних ме -
тодів виховання дітей з порушеннями мовлення було проведено емпі-
ричне дослідження, до якого залучили 20 дітей молодшого шкільного
віку, які мають порушення мовлення та педагогів-вихователів, логопе-
дів, психолога, які працюють з ними у межах освітнього процесу в за-
гальноосвітній школі — інтернаті № 3 Миколаївської обласної ради.

Для перевірки ефективності використання нетрадиційних ме-
тодів виховання дітей з порушеннями мовлення було розроблено
3 заняття, що включали роботу з казками (метод казкотерапії), гру-
пове малювання (метод ізотерапії) та нестандартні ігрові технології
(метод ігротерапії), які ми поєднували із традиційними методами
бесіди, дидактичних вправ тощо.

За результатами дослідження сформовано наступні висновки:
високий рівень розвитку комунікативних якостей став проявлятися
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у 30% дітей з порушеннями мовлення, що вказує на зростання їх кіль-
кості на 15% порівняно із вхідною діагностикою. На 20% стало менше
дітей із низькими проявами доброзичливості, на 25% — з недостат-
ньою відкритістю і щирістю у відносинах, на 30% — із низькими вмін-
нями адекватної конфронтації. На 20% стало більше дітей із проявами
дружнього, доброзичливого характеру міжособистісних відносин.

Надані рекомендації щодо організації тісної взаємодії педаго-
гічних працівників закладів освіти та батьків дітей з порушеннями
мовлення для налагодження співпраці у виховній роботі. Вказано
на методичні особливості застосування нетрадиційних методів ізо-
терапії та казкотерапії у роботи з дітьми з порушеннями мовлення.
Комплексне застосування методів виховання, поєднання традицій-
ний і нетрадиційних методів забезпечить успішність виховання
дітей з порушеннями мовлення.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ 
РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ООП

Міцінська Катерина Миколаївна
І курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н., доцент

Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей педа-
гогічної роботи з дітьми шкільного віку з ООП. У статті розглянуто
методи дослідження педагогічної роботи з дітьми шкільного віку з ООП.
Подано аналіз відповідей на питання інтерв’ю директора середнього
загальноосвітнього навчального закладу. Проаналізовано відповіді ан-
кети для батьків дітей, які навчаються з дітьми з особливими освіт-
німи потребами. Автором надано рекомендації щодо впровадження
моделі раннього втручання у роботі з дітьми з ООП.

Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of pe-
dagogical work with school-age children with children with children with special
educational needs. The article considers the methods of research of pedago-
gical work with school-age children with children with children with special
educational needs. An analysis of the answers to the interview questions of the
director of the secondary school is given. The answers to the questionnaire for
parents of children studying with children with special educational needs are
analyzed. The author provides recommendations for the implementation of
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a model of early intervention in working with children with children with
children with special educational needs.

Актуальною проблемою сьогодення є формування життєвої ком-
петентності дітей з особливими освітніми потребами. На даному
етапі розвитку системи освіти і суспільства в цілому значно поси-
люється увага до проблеми навчання, виховання та адаптації в со-
ціумі дітей з особливими освітніми потребами (ООП).

Проблемам педагогічної роботи з дітьми з ООП, їх реабілітації
присвячено праці К.В. Данилюк, О.Г. Дем’янчук, О.Л. Жук, І.Б. Ку -
зава, О.В. Нагорна, В.К. Пісняк, Т.В. Скрипник та ін.

У результаті аналізу психолого-педагогічної і науково-мето-
дичної літератури, визначено методологію дослідження педагогіч-
ної роботи з дітьми шкільного віку з ООП. Дослідження проводи-
лось за допомогою анкети. Отримані дані оброблені за допомогою
методів описової статистики і якісного змістовного аналізу.

Аналіз відповідей на питання інтерв’ю директора середнього
загальноосвітнього навчального закладу показав, що досвід роботи
респондента на даній посаді — більше 5 років, досвід роботи з дітьми
з ООП — більше 10 років. У даній школі наявні інтегровані класи,
де навчаються 10 дітей з ООП. Для директора найважливішим при
навчанні дітей з ООП є: індивідуальний підхід, сприятливе середо-
вище, гнучкий навчальний процес, якісні методики і методи, ква-
ліфіковані кадри. На питання про обізнаність щодо особливостей
роботи з дітьми з ООП директор оцінив себе максимально за таки-
ми вміннями: уміння планувати освітньо-виховний процес; уміння
спільно працювати з дітьми, батьками, колегами, фахівцями; умін-
ня мотивувати дітей на навчання та діяльність. Директор користу-
ється такими методами для розвитку дітей з ООП, як TEACCH, те-
рапії (пісочна, арт-терапія), ігри тощо.

Після аналізу відповідей на питання анкети для батьків, бачимо,
що 60% батьків дітей з особливими освітніми потребами задоволені
тим, що дитина навчається у загальноосвітній школі. 30% батьків
задоволені створеними умовами в школі, які забезпечують успішне
навчання та розвиток дитини. 10% батьків взагалі не задоволені. 40%
батьків хотіли б пройти навчання з проблем виховання, реабілітації
дитини. 80% батьків відповіли, що дитина має спеціально розроб-
лений індивідуальний план навчання. 20% батьків вважають, що
дитина має дружні стосунки з однокласниками.
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Проаналізувавши відповіді анкети для батьків дітей, які навча-
ються з дітьми з особливими освітніми потребами, бачимо, що 73%
батьків не задоволені тим, що дитина навчається з дітьми з ООП.
При цьому 32% батьків вважають, що діти не мають задоволення від
навчання саме по причині навчання в класі з дітьми з ООП. 47% бать-
ків говорять про те, що дитина скаржиться на те, що дитина з ООП
заважає навчанню. Лише 7% батьків вказали на те, що їхня дитина
допомагає навчанню дитині з ООП.

Таким чином, попри позитивні результати у навчанні дітей
з ООП, у навчальному закладі педагогам та адміністрації навчаль-
ного закладу ще є багато над чим працювати. Важливо спілкуватися
з батьками як дітей з ООП, так і батьками дітей, що навчаються
з учнями з ООП, для виявлення певних потреб і проблем навчально-
го процесу в інклюзивному класі (Т. В. Скрипник, 2016).

Нами розроблена модель комплексного психолого-педагогіч-
ного втручання, яка супроводжує учнів з ООП протягом усього пе-
ріоду навчання.

Основні напрямки моделі раннього втручання у розвиток дітей
з ООП: діагностичний; корекційно-розвиваючий; аналітичний;
консультативно-просвітницький і профілактичний.

В основі моделі раннього втручання у розвиток дітей з ООП ле-
жить єдність чотирьох функцій: діагностики проблем, інформації про
проблему та шляхи її вирішення, консультація на етапі прийняття
рішення і розробка плану вирішення проблеми, допомога на етапі
вирішення проблеми (К.В. Данилюк, 2019).

Для раннього втручання у розвиток дітей з ООП слід використо-
вувати інтегровані урок. Наприклад, метою інтегрованого уроку
розвитку мовлення і природознавства з теми «Світ навколо нас» для
4 класу, де навчаються діти з інтелектуальними порушеннями, є: уза-
гальнити і систематизувати знання учнів про живу і неживу природу;
вчити узгоджувати слова, повно і правильно відповідати на питання,
складати речення; корекція зорового і слухового сприйняття, мислен-
ня, усного мовлення; виховувати інтерес до предмету розвитку мови,
природознавства, біології, любов і дбайливе ставлення до природи. На
уроці використано такі види робіт: загадки, робота з деформованими
реченнями, узгодження слів (предмет + ознака предмета), робота над
текстом (в парах), інтонування речення, робота з картинками, слайда-
ми, схемами; вправи на зорове, образне сприйняття; ігрові технології.

Отже, відбір форм, методів та прийомів корекційно-розвиваючої
роботи здійснюється з опорою на дидактичні принципи загальної та
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спеціальної педагогіки. Застосування в тісній єдності загальнодидак-
тичних і спеціальних принципів здійснення психологічного супрово-
ду дозволяє забезпечувати розвиток усіх сторін пізнавальної діяльнос-
ті учнів, емоційно-вольової сфери, здібностей і особистості в цілому.
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БАТЬКАМ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Мудренко Інна Василівна
ІІ курс, група ЗПЛ-20-1м-ist, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубчак Г. М., д. психол. н., професор

Анотація. В даних тезах висвітлено роль батьків в успішній соціалі-
зації дитини з психофізичними особливостями. Викладено причини виник-
нення психосоматичних порушень у родинах, які мають дітей з особ-
ливими освітніми потребами. Перелічено дієві методи та мету
психолого-педагогічної підтримки батьків та організації ефективних
способів взаємодії з командою психолого-педагогічного супроводу дитини.

Annotation. These theses highlights the role of parents in the successful so-
cialization of a child with psychophysical characteristics. The causes of psy -
chosomatic disorders in families with children with special educational needs
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are highlighted. It lists the effective methods and the purpose of psychological
and pedagogical support of parents and the organization of effective ways of in-
teraction with the team of psychological and pedagogical support of the child.

У процесі соціального інтегрування дитини з особливими освітні-
ми потребами дієва роль відводиться сім’ї, яка є одним із основних
факторів включення дитини у систему суспільних відносин. Реалізація
батьками виховної функції дитини з психофізичними особливостями
є пролонгованою психотравмуючою ситуацією, яка здійснює негатив-
ний вплив на психіку членів родини, викликає зміни на соціальному
та соматичному рівнях, оскільки вони перебувають у стані хронічного
стресу, викликаного недугою дитини, обставинами лікування, вихо-
вання, навчання, її майбутнього професійного становлення.

Психолого-педагогічна підтримка батьків допомагає їм пере -
осмислити свої уявлення про виховання, звільнитися від власних
психологічних проблем, свідомо сприйняти стан дитини, навчити-
ся співпрацювати з командою психолого-педагогічного супроводу.
До кожної родини слід віднайти індивідуальний підхід, оскільки
в кожної є свої потреби, можливості та пріоритети.

Дієвим методом роботи з батьками є індивідуальне та групове
консультування.

Індивідуальне консультування необхідно проводити з таких
пи тань:

– ознайомлення батьків з результатами психолого-педагогіч-
ного обстеження дитини, особливостями її розвитку, її сильними та
слабкими сторонами;

– навчання способів співпраці з дитиною та прийомам корек-
ційної роботи вдома;

– інформування про успіхи дитини та проблеми, які потребу-
ють уваги.

До групових форм роботи належать:
– лекції з питань розвитку та виховання дітей з особливими ос-

вітніми потребами;
– тренінги, семінари, групові дискусії, тематичні консультації;
– опитування;
– батьківські збори.
Для детального аналізу наявної ситуації в роботі з батьками

проводиться діагностика та бесіди діагностичного змісту. Це допо-
може визначити стиль виховання та стосунки в сім’ї, рівень тривож-
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ності та самооцінки. Ефективною є періодична присутність батьків
у класі/групі, де вони можуть спостерігати за поведінкою своєї дитини
у виховному та освітньому процесі, ознайомитися з сучасними страте-
гіями роботи з дітьми, які вони зможуть використовувати вдома.

У роботі з батьками дітей з особливими освітніми потребами
необхідно дотримуватися таких принципів:

– принцип партнерства, тобто сприймання батьків як рівноп-
равних партнерів у вихованні дитини і проведенні з нею корекцій-
ної роботи;

– принцип комплексного підходу до організації корекційно-освіт-
нього процессу, який реалізується через взаємодію батьків з пред-
ставниками команди психолого-педагогічного супроводу;

– принцип єдності діагностики і корекції передбачає обстеження
дитини спеціалістами та визначення шляхів корекційної роботи
з дитиною, складання індивідуальної програми розвитку дитини
з обов’язковим визначенням ролі батьків у цьому процесі;

– принцип позитивної характеристики дитини, при якому увага
батьків насамперед зосереджена на позитивних якостях дитини, її
можливостях і перспективах розвитку;

– принцип урахування стану, думки, досвіду батьків забезпечує
врахування їх психофізичного здоров’я, можливостей, ставлення
до проблем дитини та сімейних стосунків у процесі вибору змісту,
форм і методів роботи з дитиною та батьками;

– принцип поваги до батьків виявляється у формах звернення до
батьків, довірливому тоні розмови, висловлюванні прохань і порад,
неприпустимості настанов і дорікань на їхню адресу.

Вищезазначені заходи дають змогу батькам відчути емоційну під-
тримку та співпереживання, стати членами команди, яка надає під-
тримку, допомагає подолати труднощі у взаємодії з дітьми та досягати
успіху в складній справі адаптації дитини з особливими потребами
до комфортного життя у соціумі.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Анотація: В тезах викладена можливість використання сучасних
інформаційних та комунікативних технологій в освітньому середови-
щі. Зважаючи на швидкий розвиток технічних можливостей та до-
ступність сучасних методів комунікації, сучасні технології можуть
і мають бути використані для покращення процесу навчання студен-
тів, включаючи людей з обмеженими можливостями.

Annotation. The abstracts present the possibility of using modern informa-
tion and communication technologies in the educational environment. Given
the rapid development of technical capabilities and the availability of modern
methods of communication, modern technologies can and should be used to
improve the learning process of students, including people with disabilities.

У даний час інклюзивна освіта в європейських та міжнародних
освітніх системах є фундаментальним правом, що випливає із при-
нципу справедливості. У цьому контексті необхідні узгоджена освітня
політика та практика, щоб задовольнити різноманітні потреби учнів
та гарантувати, що всі учні, у тому числі інваліди, мають рівні можли-
вості для участі в освітньому та навчальному процесах. Доступ усіх
учнів до відповідних освітніх програм, засобів масової інформації та
учбових матеріалів досягається за рахунок диверсифікації методів на-
вчання) та використання інформаційних технологій та комунікацій.

Інклюзивна освіта виросла з віри в те, що освіта є одним із ос-
новних прав людини і закладає основу більш справедливого суспіль-
ства. Усі учні мають право освіту, незалежно від своїх індивідуаль-
них характеристик чи особливостей (ЮНЕСКО, 2003 р.). Освітні
потреби людей з обмеженими можливостями різноманітні. Їм не-
обхідно набути фундаментальних знань, які дозволяють виживати
в суспільстві в умовах особливих вимог, викликаних функціональ-
ними обмеженнями, що перешкоджають участі у звичайних систе-
мах освіти. У цих умовах інформаційні та комунікаційні технології
справді є потужним інструментом для підтримки освіти.

Як свідчать різноманітні дослідження, діти з інвалідністю
мають нижчі показники відвідуваності та академічні показники по-
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рівняно з дітьми без інвалідності, особливо у країнах з низьким рів-
нем доходу. Хоча й країни з вищим рівнем доходу демонструють ту
саму тенденцію: існує значний розрив у показниках охоплення
шкільною освітою між дітьми-інвалідами та дітьми без інвалідності.
Для вирішення цієї проблеми в усьому світі засосовуються декілька
моделей освіти для інвалідів: спеціальні школи та установи, інтегро-
вані школи та інклюзивні школи. Спеціальні школи або роздільне на-
вчання надають індивідуалізовану освіту меншості дітей з урахуван-
ням конкретних потреб учнів (зазвичай залежно від типу інвалідності,
найбільш поширеними моделями є школи для глухих та школи для
сліпих). Особи з обмеженими можливостями у спеціальних школах
не відвідують заняття з учнями без інвалідності. Тому вони практично
не взаємодіють із дітьми без інвалідності у школі. Інтегровані школи
відносяться до практики навчання інвалідів у класах з учнями без ін-
валідності у певні періоди. Хоча ці дві моделі широко застосовуються
і залишаються досить поширеними в країнах, що розвиваються, діти
з обмеженими можливостями в цих моделях схильні до ризику соці-
альної ізоляції та дискримінації. Таким чином, можна припустити,
що впровадження інформаційних технологій — це амбітна мета,
спрямована на те, щоб усі діти, незалежно від здібностей чи інвалід-
ності, отримували освіту у звичайних класах у школах та отримували
освіту та підтримку відповідно до їх потреб (Конвенція ООН про
права осіб з інвалідністю (UN CRPD, 2006)). У Саламанській декла-
рації про принципи, політику та практику освіти осіб з особливими
потребами наголошується, що «звичайні школи з інклюзивною орі-
єнтацією є найбільш ефективним засобом боротьби з дискримінаці-
єю, створення дружніх спільнот, побудови інклюзивного суспільства
та досягнення освіти для всіх» (ЮНЕСКО, 1994).

Водночас швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних
технологій значно вплинули на сферу освіти, забезпечуючи новий
вимір процесу навчання як у загальній, так і у спеціальній освіті.
У навчальній та викладацькій діяльності використання ІКТ у навчан-
ні приносить зміни в ролі вчителів та учнів, які стають активніши-
ми та взаємопов’язаними. ІКТ з їх доступністю та потенціалом для
подолання розриву у знаннях, підвищення якості освіти та освітніх
можливостей є справжнім проривом у системі освіти.

Внесок ІКТ у підтримку інклюзивних практик та забезпечення
доступності незаперечний (ЮНЕСКО, 2011). Враховуючи стрімкий
розвиток технологій та його дедалі ширше використання у школах,
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мають бути створені умови, що дозволять кожному студенту мати
рівний доступ до технологічних інновацій. Використання цього
оцифрованого матеріалу створює можливості для навчання вчите-
лів відповідним навчальним практикам, що призводить до більшої
доступності та більш ефективної освіти. Цю новаторську адаптацію
та оцифрування підручників необхідно здійснити на національно-
му рівні, щоб зробити їх доступними для всіх учнів, з обмеженими
можливостями або без. Таким чином, потреби всіх учнів будуть за-
доволені за рахунок створення рівних можливостей для навчання,
участі в житті колективу та рівного доступу до навчальних програм.

Широке застосування доступного навчального матеріалу може
використовуватися студентами, викладачами, консультантами,
партнерами та іншими службами з метою навчання, викладання,
навчального програмування та професійного розвитку.

Список використаних джерел

1. https://www.researchgate.net/publication/308131492_The_Use_of_Informa
 tion_and_Communication_Technologies_for_Inclusive_Education_in_Greece.

2. https://www.researchgate.net/publication/344944046_Information_and_Com -
munication_Technologies_in_Inclusive_Education_Selected_Practices_in_Asia.

3. https://www.igi-global.com/chapter/new-communication-technologies-
inclusive-education/71878.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ
ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Осипова Галина Богданівна
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою спеціальності «Спеціальна освіта» 
галузі: 01 Освіта

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н., доц.

Анотація. Тези висвітлюють основні особливості прояву мовлен-
нєвих порушень дітей з затримкою психічного розвитку. Розглядаємо
дислексію як специфічне порушення процесу читання, що відчутно
гальмує процес розвитку дитини та позначається на її адаптації до
процесу навчання в школі.

Annotation. Theses highlight the main features of the manifestation of
speech disorders in children with mental retardation. We consider dyslexia
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as a specific violation of the reading process, which significantly inhibits the
process of child development and affects its adaptation to the learning process
at school.

Серйозною перешкодою на шляху формування розвиненої
мовленнєвої особистості дитини є дислексія, яка в науковому світі
визначається як специфічне порушення процесу читання, стійка
нездатність до оволодіння мовленнєвою діяльністю, що виявляєть-
ся як в помилках технічних (спосіб, правильність), так і змістових.

Для нашого дослідження виняткову цінність представляють
психологічні та фізіологічні механізми процесу мовлення дитини,
як такі, що є важливими в аспекті спілкування, комунікації, можуть
викликати різноманітні порушення усного та писемного мовлення та
розглянуті в численних дослідженнях (Ю. Гиппенрейтер, Т. Дрідзе,
О. Леонтьєв, О. Маркова, Л. Петровська, Є. Тарасов, Г. Щед ро виць -
кий та багатьох інших).

Дослідження особливостей розвитку дітей із затримкою психіч-
ного розвитку засвідчують, що ця категорія є досить різноманітною
за своїм складом та поєднує такі варіанти затримки психічного роз-
витку, за яких немає підстав вважати їх незворотними (Т. Власова,
К. Лебединська, В. Лебединський, В. Лубовський, М. Певзнер, Г. Су -
харєва, У. Ульєнкова, Г. Шевченко).

У своїх працях науковці описують особливості прояву мовлен-
нєвого розвитку дітей з затримкою психічного розвитку, що прояв-
ляються в:

– недостатньо високому рівні сформованості всіх основних
операцій мислення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, аб-
страгування та конкретизації (Т. Фотєкова та Л. Переслені);

– обмеженості обсягу та стійкості пам’яті (Л. Шипіцина);
– нерівномірності та уповільненні розвитку уваги, недорозви-

неності основних властивостей уваги (концентрації, об’єму, розпо-
ділу) та недостатньої сформованості довільної уваги (Л. Переслені
та В. Лубовського);

– сповільненим становленням емоційного розвитку і довільної
регуляції поведінки та незначних порушень в інтелектуальній сфері
(І. Кулагіної та С. Шевченко);

– обмеженості словникового запасу (Т. Єгорова, С. Шев ченко);
– своєрідності формування-мовленнєвих процесів (Е. Сле по -

вич, Р. Тригер);
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– складнощів у розумінні та вживанні складних граматичних
структур (Г. Рахмакова, Л. Яссман);

– специфічності в формуванні писемного мовлення (Н. Ма сю -
кова, В. Насонова, Г. Рахмакова, Р. Тригер, Н. Ципіна);

– недостатності регулюючої функції мови (Г. Жаренкова, І. Ко -
ро бейников, А. Кошелева, Т. Пускаєва);

– особливостях побудови мовленнєвих висловлювань (Н. Бо -
ря кова, Г. Рахмакова).

Порушення читання і письма дуже поширені серед учнів із за-
тримкою психічного розвитку (далі — ЗПР). Відзначаючи частоту
порушень усного мовлення у даної категорії дітей, багато науков-
ців вважають, що порушення і усного мовлення, і читання — це ре-
зультат впливу єдиного етіопатогенного фактору, що є причиною
порушення і становить його патологічний механізм. У легких ви-
падках ці порушення виявляються тільки на стадії оволодіння
пись мовою мо вою. У важких випадках перш за все виявляється
порушеним усне мовлення, а пізніше виявляються порушення чи-
тання і письма.

У дітей із ЗПР засвоєння навичок читання протікає своєрідно,
що пов’язано з подоланням ряду недоліків і труднощів. Деякі з них
виявляються вже в період навчання грамоти: учні повільно запам’ято-
вують букви, змішують подібні по зображенню графеми, недостатньо
швидко співвідносять звук із буквою, спотворюють звуко вий склад
слів, зазнають великих труднощів у співвіднесенні прочитаного сло -
ва з певним предметом, дією, ознакою.

У зв’язку з тим що склад класу неоднорідний за характером і мі -
рою сенсорної, мовної та інтелектуальної недостатності, діти в про-
цесі навчання читання виявляються на різних етапах оволодіння цим
навиком, що, безумовно, створює додаткові труднощі для фрон-
тальної роботи.

Психофізіологічної основою труднощів є уповільнений
темп прийому і переробки інформації, що сприймається зорово,
а також встановлення асоціативних зв’язків між зоровим, слуховим
і мовно-руховим центрами, які беруть участь в акті читання.

До цього слід додати низький темп перебігу розумових проце-
сів, що лежать в основі осмислення сприйнятої інформації, а також
слабкість самоконтролю.

На формуванні навички читання позначаються труднощі у ро-
зумінні дітьми прочитаного, які гальмують удосконалення швид-
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кості і правильності читання. А недоліки техніки читання, у свою
чергу, негативно впливають на розуміння прочитаних текстів.

Отже, робота над навичкою читання дітей із ЗПР — це процес
удосконалення всіх його компонентів, що забезпечить подальший
їх розвиток.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АСИСТЕНТА ДИТИНИ 
У ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

Пасічник Людмила Іванівна
cтудентка магістратури спеціальності «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

Анотація. Тези присвячено проблемі роботи асистента дитини
у інклюзивному класі. Розроблено програму дослідження роботи асис-
тента дитини у інклюзивному класі. Визначено методи дослідження
роботи асистента у класі з дитиною з ООП. Перевірено результати
роботи асистента дитини з освітніми потребами. Надано методичні
рекомендації щодо роботи асистента дитини у інклюзивному класі.

Annotation. The thesis is devoted to the problem of the child’s assistant’s
work in an inclusive classroom. The program of research of work of the assis-
tant of the child in an inclusive class is developed. Methods of research of
work of the assistant in a class with the child with OOP are defined. The re-
sults of the work of the child’s assistant with educational needs were checked.
Methodical recommendations on the work of a child’s assistant in an inclu-
sive classroom are provided.

Метою нашого емпіричного дослідження було: визначення особ-
ливостей роботи асистента дитини в інклюзивному класі. Завдання
опитування: підготувати анкети для усіх респондентів; провести
опитування; обробити анкети та порахувати результати; підбити
підсумки проведеного тестування.

Респонденти: батьки учнів з інклюзією (12 батьків 7 учнів у кла -
сі — в однієї дитини лише мати). Вік батьків від 23 до 35 років. Асис -
тенти дитини в інклюзивному класі — 7 асистентів. Педагоги —
жінки віком від 28 до 45 років. Стаж роботи асистентом дитини — від
5 років до 17 років.

нової української школи                                                  Секція III



У дослідженні нами використано методи соціологічних дослід-
жень. Тестування батьків дозволяє визначити рівень відповідності
асистента дитини вимогам освіти та очікуванням батьків (Н.М. Де -
м’яненко). Батьки мали дати розгорнуту відповідь на питання.
Результати були наступними.

Серед основних обов’язків асистента учня батьки виділили:
 ознайомлення з матеріалом навчального курсу — 1 респондент; от-
римання загальної характеристики перспектив учнів, вивчення їх
навчальних потреб, мети та інших подробиць — 9 респондентів; ви-
значення ефективності запропонованих принципів, форм і методів
інклюзивного навчання — 2 респонденти.

До функцій асистентів респонденти зарахували наступні: форму-
вання мотивів, що спонукають дітей до навчання — 11 респонден-
тів; постановка індивідуальних цілей і завдань у вивченні програми
навчання — 3 респонденти; передавання знань і досвіду організації
самостійного навчання — 1 респондент; організаційна діяльність,
зокрема із взаємодії між учнями — 9 респондентів; створення і ви-
користання інструментарію інтерактивних та індивідуальних методів
і форм навчання — 7 респондентів; контроль за індивідуальними
і груповими результатами процесу навчання; удосконалювання ді-
яльності учнів — 10 респондентів.

На запитання «Чи враховує асистент Вашої дитини особливос-
ті інвалідності?» 100% респондентів дали позитивну відповідь. На
думку батьків асистент дитини дотримується етики взаємостосун-
ків з дитиною (10 чоловік), батьками (9 чоловік). У батьків 6 учнів
(10 респондентів) конфлікт не виникав, у двох батьків 1 учня вини-
кали конфлікти з асистентом.

Наступний тест «Діагностика комунікативних і організаторських
схильностей» ми проводили з батьками учнів. Проаналізувавши ре-
зультати анкетування, доходимо таких висновків: 1 асистент має
комунікативні та організаторські схильності на рівні нижче серед-
нього; для 5 асистентів характерний середній рівень прояву комуні-
кативних та організаторських схильностей; високий рівень харак-
терний для 1 асистента учня.

Результати анкета асистента дитини, адаптованої до посади асис-
тента учня показала наступні результати: педагоги володіють таки-
ми якостями: відповідальність (7 респондентів); працьовитість (7);
чуйність (7); рефлексивність (6); винахідливість (5); ініціативність (5);
цілеспрямованість (5); креативність мислення (4 респондентів) тощо.
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Проаналізувавши результати тесту «Діагностика психологічної
готовності до виконання ролі асистента вчителя», доходимо виснов-
ку, що: 3 асистенти вважають себе цілеспрямованими; 3 асистенти
вважають себе дисциплінованими; 1 вважає себе працьовитим.

Серед характеристик, які найбільше підходять 1 асистент вважає
себе вимогливим, 3 — наполегливими, 3 — поблажливими. У той же
час 4 асистенти вважають, що вони найкраще дотримуються обо -
в’язку, 2 — вважають себе кмітливими, 1 — рішучим; 5 — креатив-
ними, 1 — активним, 1 — допитливим; 4 вважають себе комуніка-
бельними, 3 — оптимістичними.

Слід використовувати такі наступні види роботи асистента з уч -
нями: традиційний тип уроку з використанням ІКТ; комбінований
тип уроку за участю викладача та асистента дитини.

Отже, асистент дитини як нова педагогічна діяльність в освіті
стає в умовах школи важливим ресурсом для створення ефектив-
ної, гнучкої, орієнтованої на дитину з ОМЗ системи супроводу.
Педагогічна діяльність асистента дитини в умовах реалізації інклю-
зивної практики полягає в організації індивідуальної роботи з діть-
ми з ОМЗ в ході освітнього процесу та процесу соціалізації; сприяє
самовизначенню і самореалізації школярів в їх подальшій профе-
сійній і суспільного життя, формування у них емоційно-ціннісного
ставлення до дійсності.
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ФУНКЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Письмак Ольга Степанівна
викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій

Дубенська філія Університет «Україна»

Анотація. У статті розповідається про важливість функцій індиві-
дуальної програми розвитку. Основною умовою успішного навчання дітей
з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчаль-
ного закладу є обґрунтування й запровадження в навчальний процес інди-
відуальної програми розвитку із гнучкою варіативною структурою її ком-
понентів, а саме: індивідуального навчального плану, індивідуальної
навчальної програми, системи необхідних адаптації та модифікації, ком-
плексу додаткових послуг, які б забезпечили навчання таких учнів у відпо-
відності з їхніми можливостями та з урахуванням додаткових потреб.

Ключові слова: індивідуальна програма розвитку, комунікативна
функція, корекція розвитку, інклюзія, інклюзивні групи.

Аnnotation. The article discusses the importance of the functions of the
individual development program. The main condition for successful education
of children with special educational needs in a secondary school is the justifi-
cation and introduction into the educational process of an individual develop-
ment program with a flexible variable structure of its components, namely: in-
dividual curriculum, individual curriculum, system of necessary adaptations
and modifications. services that would provide training for such students in ac-
cordance with their capabilities and taking into account additional needs.

Keywords: individual development program, communicative function,
development correction, inclusion, inclusive groups.

Доступність якісної освіти є вагомою складовою та передумо-
вою забезпечення прав та рівних можливостей у житті кожної дити-
ни, а відтак і однією з базових цінностей, що їх обстоює ЮНІСЕФ
в усьому світі.

Основною умовою у забезпеченні успішності навчання дитини
з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчаль-
ному закладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу[2].

Індивідуальна програма розвитку — це письмовий документ, який
загалом є контрактом між педагогічним колективом та батьками чи
опікунами дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання ди-
тини, зокрема визначає характер освітніх послуг та форм підтримки.
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Індивідуальна програма розвитку виконує низку функцій, у то -
му числі: навчально-методичну, комунікативну, менеджменту, під-
звітності, моніторингу, контролю дотримання нормативних вимог
та оцінки.

Навчально-методична функція
Як інструмент організації навчання, індивідуальна програма роз-

витку окреслює перелік послуг, які надаються учневі. Вона містить
загальну інформацію про учня, поточні показники успішності й по-
ведінки, рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації,
навчальні цілі, способи та форми оцінювання навчальних досяг-
нень, показники динаміки розвитку, адаптації та модифікації, які
необхідно здійснити, враховуючи потреби учня [3].

Як інструмент організації навчання, цей документ повинен бути
достатньо докладним і чітким. У випадку переходу дитини з одного
навчального закладу в інший індивідуальна програма розвитку пе-
редається разом з іншими документами дитини.

Комунікативна функція
Насамперед, вона інформує всіх значущих для учня осіб (зокре-

ма батьків) проте, чому навчання дитини потребує розробки інди-
відуальної програми розвитку. ІПР розробляється командою фахів-
ців, які безпосередньо працюють з дитиною, із залученням членів
родини. Така співпраця забезпечує інформування батьків про по-
тенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та регулює ком-
плекс суперечливих питань, які можуть виникати між батьками та
вчителями у процесі навчання дитини [3].

Менеджмент
Наступна важлива функція ІПР — це функція менеджменту.

Окрім вичерпного переліку різних видів підтримки, додаткових по-
слуг, адаптації та модифікації, необхідних для успішного навчання
й розвитку дитини, в ІПР також слід визначити, чи потрібні дитині
або її батькам додаткові консультації, спеціальний транспорт, допо-
міжний персонал та інші супутні послуги.

Забезпечення підзвітності
Ще одна важлива функція ІПР — забезпечення підзвітності. Адже

вона є своєрідною угодою між школою та батьками. Укладаючи її,
школа бере на себе зобов’язання виділяти ресурси для учня. На при -
клад, якщо в ІПР зазначено, що з учнем працюватиме логопед тричі
на тиждень по одній годині, то зменшення кількості годин або за-
міна одного фахівця іншим неприпустимі [4].
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Моніторинг дотримання нормативних положень та оцінка
Індивідуальна програма розвитку також слугує засобом моніто-

рингу або контролю дотримання нормативних положень. Необ хід но
добре знати складові ІПР і стежити за тим, щоб усі послуги були
описані в ній належним чином. Коли представники управління ос-
віти проводять контроль організації навчально-виховного процесу
закладу, перевіряють якість надання освітніх послуг дітям з особливи-
ми освітніми потребами, вони насамперед звертають увагу на ІПР [4].

Основною умовою успішного навчання дітей з особливими ос-
вітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закла-
ду є обґрунтування й запровадження в навчальний процес індивіду-
альної програми розвитку із гнучкою варіативною структурою її
компонентів, а саме: індивідуального навчального плану, індивіду-
альної навчальної програми, системи необхідних адаптації та моди-
фікації, комплексу додаткових послуг, які б забезпечили навчання
таких учнів у відповідності з їхніми можливостями та з урахуванням
додаткових потреб.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 
З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ 

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Прилипко Мирослав Юрійович
ІІ курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»
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Анотація. У тезах розглянуто ступені порушень зору у дітей.
Проаналізовано ступінь дослідженості питання у фаховій літературі.
Розглянуто особливості роботи з дітьми з порушенням зору. Оха рак -
теризовано навчальну діяльність при дистанційному навчанні дітей
з порушенням зору. Представлено методику організації навчання дітей
з порушенням зору в умовах дистанційної освіти.

Annotation. The thesis considers the degree of visual impairment in chil-
dren. The degree of research of the issue in the professional literature is ana-
lyzed. Features of work with visually impaired children are considered. The
educational activity at distance learning of children with visual impairment
is characterized. The method of organization of education of children with vi-
sual impairment in the conditions of distance education is presented.

Актуальною проблемою сьогодення є оголошення карантину
в Україні, що зумовило перехід закладів освіти на дистанційну форму
навчання. Проте ці уроки орієнтовано на нормо типових учнів, які
не мають особливих освітніх потреб, які зумовлені порушеннями
розвитку. Успішність дистанційного навчання дітей з особливими
освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку, ґрун-
тується на двох основоположних принципах.

Проблемам педагогічної роботи з дітьми з порушенням зору
присвячено праці Р. Азаряна, В. Афанасьева, Р. Батищевої, Л. Ко -
валя, В. Ковиліної, Н. Кравець, Ю. Павлова та ін.; висвітлено ди-
наміку і методику розвитку окремих якостей у дітей з порушення-
мизору у працях Г. Бобкова, В. Ковальова, В. Седнєвої, розроблено
засоби, форми та методи виховання дітей з аномаліями органу зору
задля компенсування вторинних відхилень в їхньому розвитку
Л. Касаткіним, Б. Сермеєвим та ін.

У результаті аналізу психолого-педагогічної і науково-методич-
ної літератури, визначено, що ступінь дефекту зору буває різним.
Абсолютна сліпота — відсутність зорової чутливості. Практична
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сліпота — залишки зорової чутливості у вигляді світлочутливості
і здатності сприймати колір, контур або силует предмета. В інших
випадках цей дефект виявляється у зниженні здатності зорового
сприймання — слабозорості.

На думку дослідників Т. Пантюка, О. Невмержицької, М. Пан -
тюка, в»освітньому контексті дітей із такими проблемами можна поді-
лити на чотири категорії: діти зі зниженою гостротою зору; діти з по-
ганим зором; практично незрячі і тотально незрячі» (Т. Пантюк, 2007).

Т.І. Бондар зазначає, що «у процесі роботи з такими дітьми слід
сконцентрувати увагу на розвитку вмінь слухати і спілкуватися, на
орієнтації і пересуванні, на питаннях професійної підготовки, а також
на розвитку навичок, необхідних у повсякденному житті. Учні з по-
ганим зором можуть потребувати допомоги вчителя під час корис-
тування спеціальними пристроями, що дають їм можливість ефек-
тивніше використовувати залишковий зір» (Т.І. Бондар, 2014).

На думку Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк, при навчанні даної ка-
тегорії дітей застосовується спеціальне обладнання, таке як, наприк-
лад: брайлівський принтер-сканер Embosser, Jaws for Windows (Інк -
люзивна освіта від А до Я, 2016).

Проходження мережевого уроку необхідно розбити на тимча-
сові проміжки з перервами, що включають зміну виду діяльності.
Відповідно збільшити термін проходження мережевого курсу настіль-
ки, наскільки буде потрібно. На думку В.В. Засенка, «для залучення
мимовільної уваги рекомендується широке застосування наочних
засобів навчання, в основному для людей з порушеннямизору, для
незрячих, при наявності технічних засобів, наприклад, брайлівської
клавіатури, дисплея. Якщо вчитель має можливість ознайомитися
з матеріалом уроку завчасно, рекомендується додатковий підбір на-
очних посібників. Для розвитку довільної уваги рекомендується
використовувати засоби певного рівня абстрактності — схеми, діаг-
рами, таблиці» (В.В. Засенко).

Учбова діяльність при дистанційному навчанні даних дітей на
дому характеризується дотриманням певних рекомендацій: 1. Ро бо че
місце для дитини вдома має визначатися відповідно до рекомендації
лікаря-окуліста. 2. Стіл, за яким працює дитина, повинен мати матову
поверхню. 3. Одним з найважливіших умов для нормального проті-
кання збережених зорових функцій є освітленість робочого місця:
норма 400–500 люкс, при відсутності світлобоязні. 4. Істот ною умо-
вою є дозування зорового навантаження. Індивідуально її розраховує
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лікар офтальмолог, але не більше 15 хв. 5. Виконувати під час перерв
гімнастику для очей. 6. Мова вчителя повинна бути виразною і точ-
ною, необхідно проговорювати все, що він робить, пише, малює, про-
водить досвід і тоді далі. 7. Підручники, зошити по можливості слід
використовувати спеціальні: аудіо підручники, зошити електронні.
8. Ко лір чорнила для письма краще чорний, для виділення — зелений.

На уроках використовуються різні ілюстративні матеріали об’єк-
тів, що вивчаються, в обробці тифлопрінтером, фонофільми і аудіо
ролики, флеш анімації, взяті з ліцензійних освітніх інтернет-ресурсів.
Для підготовки тематичних презентацій використовується програма
PowerPoint, а також Prezi.com для створення нелінійних презентацій.
Для створення власних дидактичних посібників прекрасно підходить
цікавий інтернет-ресурс Learningapps.org і Hot Potatoes і інші додатки
Web2.0, для підтримки навчання та процесу викладання.

На заняттях дистанційно доцільно використовувати онлайн-
уроки. Перевагами використання дистанційних освітніх технологій
є те, що: навчальний матеріал доступний дитині в будь-який час,
дистанційний урок будується з урахуванням індивідуальних особ-
ливостей кожного учня, програми дистанційного навчання відпові-
дають найвищим вимогам, що пред’являються до сучасної освіти,
поряд з засвоєнням загальноосвітньої програми, діти стають впевне-
ними користувачами. Школярі даної категорії, можуть самі знаходи-
ти в мережі інтернет цікаву для них інформацію і працювати з нею.
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Анотація. У статті автором розглядається депривація як одна
з головних причин відчуження дітей від навчальної діяльності. Визначено,
що дитина, яка перебуває під впливом деприваційних чинників, виявля-
ється неуспішною у навчанні, невпевненою, тривожною.

Ключові слова: дезадаптація, депривація, психогенна шкільна деп-
ривація, діти шестирічного віку.

Аnnotation. The article considers deprivation as one of the main reasons
for the alienation of children from learning activities. It is determined that
a child who is under the influence of deprivation factors is unsuccessful in le-
arning, insecure, anxious.

Key words: disaptation, deprivation, psychogenic school deprivation, child -
ren of six years of age.

Депривація є однією з головних причин відчуження дітей від
навчальної діяльності. На думку О. Андрєєвої, повинен викликати
тривогу той факт, що останнім часом термін «відчуження в освіті» усе
частіше використовується в педагогіці. У широкому сенсі відчужен-
ня в освіті пов’язується з процесом навчання, в якому дитина відчу-
ває психологічний дискомфорт. Природною реакцією на диском-
форт є опір (Алексеева Є., 2009).

Зазначимо, що в деприваційних умовах виявляється дитина
з будь-якої з наведених груп. Нам імпонує авторська типологія не-
встигаючих дітей, що запропонована Н. Семаго. Спочатку авторка
подає бачення дитини очима вчителя, а потім співвідносить це бачен-
ня з тим чи іншим варіантом розвитку, що відхиляється від умовної
норми. Перша характеристика подана для «тихого двієчника» (на
думку вчителя). Із точки зору особливостей пізнавальної сфери та-
кого учня, то неуспішність його стійка, тому що програмний мате-
ріал він не в змозі засвоїти із причини тотальності недорозвинення
всіх сторін психіки. Такий тип тотального недорозвинення визнача-
ється як гальмівний-інертний тип тотального недорозвинення.
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До другого типу у відхиленні розвитку науковець відносить «дві-
єчника спокійного». Така дитина, як правило, також залежна і неса-
мостійна, її поведінка, і специфіка афективного і пізнавального
розвитку є також симптомами тотального недорозвинення психіч-
них функцій і процесів. Але такий варіант буде відноситися вже до
простого урівноваженому типу тотального недорозвинення.

Далі авторка пропонує до розгляду характеристику «двієчника
не завжди, але буйного». Його здатність до навчання, сама по собі не
дефіцитарна, а будьяка діяльність страждає саме в ланці своєї до-
вільної регуляції, за умов правильної організації навчання (зовніш-
ньої регуляції діяльності вчителем, або мамою вдома) він цілком
здатен засвоїти програмний матеріал, написати контрольну або пе-
ревірочну роботу. Такий тип розвитку і був виділений як парціальна
несформованість регуляторного компонента діяльності.

Наступним у класифікації Н. Семаго названий «старанний дві-
єчник». Темп діяльності такої дитини може бути нерівномірний, час-
тіше знижений особливо при роботі з мовним і мовленнєвим матеріа-
лом — будь то читання, або розуміння умов арифметичних задач,
причиною труднощів дитини є парціальна (часткова) несформова-
ність коґнітивного компонента психічної діяльності.

«Типовий двієчник» має відразу два комплекти проблем: проблеми
типові для дитини з несформованістю регуляторної сфери та про-
блеми типові для дитини з несформованістю коґнітивного ланки
психічної діяльності, саме тому цей варіант розвитку було схаракте-
ризовано як парціальна несформованість змішаного типу.

«Інфантильний двієчник» виглядає молодше свого паспортного
віку, має низьку працездатність, швидко притуплюється інтелекту-
альним навантаженням, незрілість регуляторних функцій і моти -
ваційно-вольової сфери утрудняє його соціальну адаптацію, не
в змозі наслідувати встановлені правила поведінки, як на уроці, так
і на перерві. Такий тип затриманого в своєму темпі розвитку було
визначено як гармонійний інфантилізм, або темпо-затриманий тип
розвитку.

У класифікації Н. Семаго є також і «двієчник, але не відразу»,
ідеться про досить рідкісні випадки, в яких до певного моменту в ди-
тини все було добре, або задовільно, а потім, після перенесеного:
струсу мозку різного ступеня тяжкості; забиття мозку; інфекційного
або іншого захворювання ЦНС, дитина повертається в школу зовсім
іншою. Такий тип розвитку було віднесено до пізно пошкодженого,
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отже, ідеться не стільки про локально пошкоджений, скільки про
дифузно пошкоджений розвиток.

До останнього типу віднесено «двієчник з його власної вини», ди-
тина програмний матеріал принципово може засвоїти, але умови,
в яких вона живе, не дають їй можливість навчатися і, відповідно,
засвоювати програмний матеріал. Такій дитині необхідна допомога
зовсім іншого роду, ніж корекційна.

На нашу думку, освітня депривація може провокувати шкільну
дезадаптацію, яку цілком коректно можна розглядати як більш ок-
реме явище у відношенні до загальної соціально-психологічної де-
задаптації, у структурі якої шкільна дезадаптація може виступати як
наслідок, так і причина.

Знання основних потреб шестирічок у процесі навчання показує,
що найбільше учні потребують підтримки з боку вчителів, захище-
ності, спілкуванні, досягнення і визнання. Як засіб попередження
і подолання освітньої депривації вбачаємо перехід від педагогічно-
го впливу до співпереживання, розуміння, сприяння кожної дити-
ни. Пріоритетним засобом попередження депривації в такому ви-
падку є прийняття дитини в освітньому процесі.
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Анотація. В даних тезах досліджується напрямок надання додат-
кової підтримки дітям з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивного навчального закладу. Окреслено склад мультидисциплі-
нарної групи психолого-педагогічного супроводу в межах навчального
закладу та класу та її роль у соціалізації учнів, що мають особливі ос-
вітні потреби.
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Annotation. These theses explore the direction of providing additional
support to children with special educational needs in an inclusive school. The
composition of the multidisciplinary group of psychological and pedagogical
support within the educational institution and the class and its role in the so-
cialization of students with special educational needs are outlined.

Важливим напрямом діяльності освітніх закладів є психолого-
педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
Кількість таких дітей в світі щорічно збільшується. Тож, їхня соціаль-
на інтеграція, сприянню якої слугує психолого-педагогічний супро-
від, є актуальною проблемою. У сучасній психолого-педагогічній лі-
тературі поняття «психолого-педагогічний супровід» розглядається
досить широко. Використовуються терміни, що є ідентичними до по-
нять «співробітництво», «допомога», «сприяння», «підтримка», під
супроводом інколи розуміють медичну або соціальну складову цього
процесу. Але це поняття є більш об’ємним. На думку С.П. Миронової,
психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми по-
требами в закладі освіти з інклюзивним навчанням — це взаємоузго -
джена комплексна діяльність команди фахівців та батьків дитини,
спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку
особистості дитини, засвоєнню нею знань, умінь і навичок, успішній
адаптації, реабілітації, її самореалізації та інтеграції в соціум [5].

Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефек-
тивна співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів —
команда, яка забезпечить підтримку. Всі працівники та адміністрація
школи, всі, хто працює із учнем з особливими освітніми потреба-
ми, мають допомагати один одному, обмінюватися знаннями, нада-
вати консультаційну допомогу в межах своєї компетенції для досяг-
нення головного — реалізації потенційних можливостей дитини та
підготувати її до подальшого життя.

Мультидисциплінарна команда фахівців створюється навколо
кожної дитини та сім’ї для узгодженої роботи у відповідності до Ін -
дивідуального плану. Склад команди містить постійних учасників
та залучених фахівців [4].

Склад мультидисциплінарної команди залежить від індивіду-
альних потреб дитини. До складу команди обов’язково включають:
психолога, корекційного педагога або соціального педагога, фахів-
ця фізичної реабілітації, лікаря, логопеда (фахівця по комунікації),
соціального працівника. До роботи команди у разі потреби заклад
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може залучати або включати до штату інших фахівців в залежності
від потреб і контингенту цільової групи [3].

Координацію роботи команди здійснює координатор, який
обирається з членів команди, створеної навколо дитини та родини.

У центрі уваги учасників супроводу є пізнавальна сфера; рівень
розвитку мислення; сформованість навчальних навичок; розвиток
мовлення; працездатність; взаємодія з однолітками; взаємодія з пе-
дагогами; поведінкова саморегуляція; наявність і характер навчальної
мотивації; емоційний стан; особливості індивідуальної Я-концеп-
ції; комунікативна готовність дитини, тощо [2]. В процесі супроводу
мультидисциплінарні команди працюють з дитиною, її батьками,
педагогічним колективом школи. Ефективність психолого-педаго-
гічного супроводу забезпечується відповідними засобами діагнос-
тики та визначення індивідуальних потреб дитини, застосуванням
розвиткових та психокорекційних методик. На рівні держави ефек-
тивність супроводу забезпечується відповідною освітньою та соці-
альною політикою та реалізацією державних програм соціальної
допомоги.

Також, варто окреслювати команду супроводу і в межах класу. До
складу якої входить вчитель, асистент (вчителя або дитини), дитина
з ООП. Робота даної команди направлена на розвиток сильних сто-
рін учня з кожного предмету загалом та соціалізації в певних ситуа-
ція зокрема. В цьому сприяє платформа НУШ — один з ключових
державних проектів реформи освіти. Він має на увазі впровадження
принципів нового простору, менеджменту, технологій і контенту
в навчальних закладах. Робиться це з метою, підготовки дітей до
реалій сучасного життя, де окрім якісної освіти, важливими є також
креативність та компетенція. Простір НУШ є «мотивуючим», що
в свою чергу забезпечує якісніший корекційний вплив форм і мето-
дів команди супроводу на потреби дитини, що відрізняються від
дітей з нормотиповим розвитком. Іншими словами, НУШ є ціка-
вою, корисною і зручною для всіх, перетворює і поліпшує якість
освіти, що дозволить в майбутньому виростити більш креативне
і мотивоване покоління, соціалізоване до реалій життя. Адже саме
це і є основною метою інклюзивного навчання.

Так, інклюзивна освіта набирає обертів: формується матеріаль-
но-технічна база, науковий потенціал корекційної складової на-
вчально-виховного процесу й найперше відбувається зміна свідо-
мості суспільства [7]. Лише спільними зусиллями, підпорядковані
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спільній меті та єдиній ідеї, можливо сприяти гармонійному роз-
витку дитячої особистості. І чим складніша ситуація розвитку дити-
ни, тим більше дитина потребує допомоги, підтримки та розуміння.

Усвідомлення того, що кожна дитина — неоціненний скарб
і самобутня особистість, має бути основною метою кожної команди
психолого-педагогічного супроводу.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ (ПОМІЧНИКА
ВЧИТЕЛЯ) ТА УЧНІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ КРІЗЬ

ПРИЗМУ МЕТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Рускевич Н. О.
магістратура, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Соціальна робота»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н., доцент

Анотація. На підставі аналізу Концепції розвитку інклюзивного
навчання, іноземних та вітчизняних практик інклюзивної освіти
сформовано її мету, виходячи з якої визначено предметну різноплано-
вість процесу супроводження дітей з особливими освітніми потребами
в інклюзивному класі, основні характеристики інклюзивної освіти,
особливості взаємодії вчителя і різних груп учнів в інклюзивному класі.

Annotation. Based on the analysis of the Concept of development of inclu-
sive education, foreign and domestic practices of inclusive education, its pur-
pose is formed, based on which the subject diversity of the process of accompa-
nying children with special educational needs in an inclusive classroom, main
characteristics of inclusive education, features of teacher interaction.

А.А. Колупаєва [1] зазначає, що спеціальна школа створює для
дитини замкнений світ, у якому все є прилаштованим до дефекту.
Внаслідок штучної ізоляції дітей, відриву їх від сім’ї і здорових ро-
весників формується невпевнена в собі, власних силах і можливос-
тях особистість, яка є непідготовленою до життя у суспільстві.
Підготовка особистості до життя вимагає звернути особливу увагу
до питання соціалізації (набуття соціального досвіду та ціннісних
орієнтацій, необхідних для виконання певної соціальної місії). А це
можливо за умови збереження нерозривного зв’язку соціального
становлення дітей з освітою та вихованням.

Сучасна практика європейських країн [2, 3, 4] та України [5, 6]
свідчить, що більшість із цих учнів можуть навчатися в загальноос-
вітніх школах за моделлю інклюзивної освіти. Використання такої
моделі означає надання якісних освітніх послуг школярам з особ-
ливими потребами у звичайних класах (групах) загальноосвітніх
(дошкільних) навчальних закладів за умови відповідної підготовки
вчителів і підтримки сімей.

И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько [7] довели, що у випадках від-
хилень в розвитку, навчання відіграє провідну роль, яскравіше ви-
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ражену, ніж у розвитку звичайному. Під час навчання відбувається
коригування відхилень з опорою на збережені ланки психофізич-
ного розвитку дитини.

Аналіз Концепції розвитку інклюзивного навчання [8], інозем-
них та вітчизняних практик інклюзивної освіти [2–6] дозволяє нам
сформувати її мету: досягнення певного рівня освіченості, умінь та
навичок, виховання рис характеру особи з особливими потребами,
які уможливлюють її нормальне життя в соціумі шляхом включення
її в соціально-вартісну активну освітню діяльність (за умови вико-
ристання потенціалу її компенсаторно-корекційних можливостей).

На думку С. Васильковської [9] педагогічна система має забез-
печити організацію освітнього процесу дітей з особливими потре-
бами, до яких належать діти з порушеннями слуху (сурдопедагогіка),
зору (тифлопедагогіка), інтелекту (олігофренопедагогіка), мовлен-
ня (логопедія), опорно-рухового апарату, затримкою психічного
розвитку, раннім дитячим аутизмом, з комплексними порушення-
ми, реактивними станами та конфліктними переживаннями, пси-
хопатичними формами поведінки. Що визначає предметну різноп-
лановість процесу супроводження дітей з особливими освітніми
потребами в інклюзивному класі.

У таких умовах особливо важливе розуміння педагогом своєрід-
ності шляху, яким необхідно вести дитину, аби наблизити лінії дизон-
тогенетичного розвитку до прийнятої у суспільстві норми. Відповідно
визначено основні характеристики інклюзивної освіти: визнає, що всі
діти можуть учитися; сприймає і поважає особливості школярів; забез-
печує відповідність освітніх структур, систем і методології потребам
усіх учнів; є частиною ширшої стратегії розвитку інклюзивного сус-
пільства; є динамічним процесом, що постійно вдосконалюється.

Інклюзивна модель освіти передбачає участь в освітньому про-
цесі вчителів підтримки (асистентів учителів), котрі забезпечують
включення всіх дітей у загальноосвітні заняття. Це можуть бути во-
лонтери, батьки, інструктори-практики, які надають підтримку де-
кільком школам в одному районі.

Дослідження взаємодії вчителя і різних груп (повносправних;
з легкою формою неповносправності — тих, що мають труднощі
у навчанні і поведінкові розлади; дітей з тяжкою формою інвалід-
ності — тих, що мають складні дефекти здоров’я, а також інтелек-
туально неповносправних) учнів в інклюзивному класі проведене
Д. Камероном [2] засвідчило, що:
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1) робота в інклюзивних класах організовується у традиційний
спосіб, багато часу відводиться на пояснення інструкцій до зав-
дань; як правило, більшість цього часу витрачається на індивідуаль-
ну роботу, переважним чином з дітьми з особливими потребами;

2) вчителі готові застосовувати індивідуальний підхід до дітей
з особливими потребами, приділяючи велику увагу поясненню ма-
теріалу; вони зазначають, що адаптують свої інструкції до рівня
сприйняття і розуміння дітей залежно від їх особливостей і з ураху-
ванням методик, що сприяють ефективності навчання;

3) вчителі інклюзивних класів працюють над вирішенням про-
блеми — як збалансувати свою роботу таким чином, щоб приділяти
достатньо уваги тим, кому вона вкрай необхідна та забезпечити
прогрес навчання усього класу загалом;

4) розподілити обов’язки між вчителем і асистентом вчителя
потрібно таким чином, щоб оптимізувати роботу усього класу і за-
безпечити прогрес учневі з особливими освітніми потребами.
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Рустамова Ельміра Гаметівна
IІІ курс, група ПЗ 21.3-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент

Анотація. Одним із пріоритетних завдань нової української школи
є створення інклюзивного освітнього середовища. Інклюзивне освітнє
середовище — це середовище, де всі учні незалежно від своїх освітніх
потреб здатні навчатися ефективніше, підвищувати свою соціальну
компетентність, вдосконалювати комунікативні навички, а також
відчувати себе частиною спільноти.

Аnnotation. One of the priorities of the New Ukrainian School is to crea-
te an inclusive educational environment. An inclusive learning environment
is an environment where all students, regardless of their educational needs,
are able to learn more effectively, increase their social competence, improve
communication skills, and feel part of the community.

Кожна дитина — особлива, але є діти, про яких говорять «особли-
ві» не для того, щоб підкреслити унікальність здібностей, а задля того,
щоб відмітити ті особливі потреби, які відрізняють їх від інших дітей.
Незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуально-
го порушення, кожна людина має право на повноцінне життя, освіту,
якість якої не відрізняється від якості освіти решти людей.

Інклюзивна освіта є одним із головних пріоритетів освітніх ре-
форм. Багато змін було здійснено на рівні початкових шкіл, пов’я -
заних із концепцією Нової української школи та запровадженням
нових освітніх стандартів для початкової освіти. Проте є велика потре-
ба розвивати інклюзивну освіту на рівні закладів дошкільної освіти, бо
ранній і дошкільний вік є важливим для розвитку усіх дітей, а для дітей
з особливими освітніми потребами цей період має особливе значення.
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Згідно Закону України «Про освіту», ніхто не може бути обме-
жений у праві на здобуття освіти, яке є гарантованим незалежно від
віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, а також інших обста-
вин та ознак.

Якщо проаналізувати освітню політику, то побачимо, що вона
формується у відповідності до міжнародних стандартів. Порядок орга-
нізації інклюзивного навчання — основний документ, що регламентує
створення й функціонування відповідних класів у закладах освіти.

Так, у Порядку: визначено ключові терміни чітко окреслено під-
стави й умови створення інклюзивного класу уточнено кількість
учнів з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним на-
вчанням прописано питання організації освітнього процесу; зафік-
совано право дітей з ООП здобувати освіту в усіх закладах; визначено
норму щодо створення інклюзивних і спеціальних класів на підставі
заяви батьків про зарахування дитини з ООП до закладу. Відповідно
до Концептуальних засад реформування середньої освіти, формула
Нової української школи складається з дев’яти основних компонен-
тів, серед яких: педагогіка партнерства, новий зміст, нова структура,
орієнтація на учня, автономія школи, вмотивований учитель, спра-
ведливе фінансування і рівний доступ, сучасне освітнє середовище,
виховання на цінностях. Реалізації основних принципів інклюзивної
освіти є: створення сучасного освітнього середовища, яке б забезпе-
чувало необхідні умови, засоби і технології для успішного навчання
учнів з особливими освітніми потребами у приміщенні навчального
закладу та за його межами. Творчі й обдаровані діти вважаються осо-
бистостями з особливими освітніми потребами, вони є також суб’єк-
тами інклюзивного культурного простору. У зв’язку з цим інтерес ви-
кликає визначення культурноосвітнього простору для розвитку
соціальної обдарованості дітей, яке ми візьмемо за основу, маючи на
увазі особистостей з різними типами обдарованості.

Дослідники розробили вимоги, реалізація яких зможе забезпе-
чити комфортні умови для навчання, розвитку й спілкування дітей
з особливими освітніми потребами відповідно до положень
Концепції «Нова українська школа».

Отже, забезпечення доступності системи освіти для дітей з особ-
ливими потребами можливе лише за умови створення сучасного
освітнього середовища. Реалізація цього завдання потребує комп -
лексного підходу та передбачає докорінні зміни в організації освіт-
нього процесу Нової української школи.
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ОСОБЛИВОСТІ 
СОЦІАЛЬНОЇ-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Серденько Марія Василівна
магістрантка ІІ курсу спеціальності «Соціальна робота»

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.

Анотація. В статті розглядаються особливості соціально-психо-
логічної реабілітації дітей з інвалідністю. Окреслено певні аспекти
життєдіяльності дитини, які є значущими для позитивного резуль-
тату реабілітації. Проаналізовано систему засобів, спрямованих на
допомогу дітям в інклюзивному просторі. Обґрунтовано специфіку за-
ходів соціально-психологічної реабілітації.

Аnnotation. The article considers the features of social and psychological
rehabilitation of children with disabilities. Certain aspects of the child’s life that
are important for a positive outcome of rehabilitation are outlined. The system
of tools aimed at helping children in an inclusive space is analyzed. The speci-
fics of social and psychological rehabilitation measures are substantiated.

Соціально-психологічна реабілітація в умовах інклюзивного се-
редовища передбачає реалізацію комплексу психолого-педагогічних
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заходів, спрямованих на формування знань, умінь, навичок, осо-
бистісних якостей та рис, відтворення порушених чи втрачених ди-
тиною суспільних зв’язків та відносин.

Як зазначає А. Турубарова, на соціально-психологічний розвиток
дітей з інвалідністю в умовах реабілітаційних заходів можуть впливати
внутрішні — індивідуально-психологічні та зовнішні — психолого-
педагогічні умови. До індивідуально-психологічних належать харак-
тер психофізичних порушень та вікові особливості, до психолого-пе-
дагогічних — вплив найближчого соціального оточення дітей, а саме:
батьків, вчителів та однолітків (Турубарова А.В., 2007).

Науковець Л. Березовська звертає увагу на певні аспекти життє-
діяльності дитини, які, на її думку, є найбільш значущими для роз-
криття реабілітації як соціального процесу (Березовська Л. І., 2008):

– ставлення до дефекту дитини — проявляється в таких катего-
ріях як усвідомлення чи неусвідомлення (дитиною), пристосова-
ність чи непристосованість. Ставлення до власного дефекту зумов-
лене, в основному, ставленням людей, які оточують дитину;

– становище в сім’ї — гіперопіки чи гіпоопіки, авторитарності
виховання, примусу;

– навички самообслуговування (зона найближчого розвитку,
уміння, навчання, наслідування, звички).

До засобів реабілітаційного впливу відносяться різні види діяль-
ності (ігрова, навчальна тощо), психологічної допомоги (психоло-
гічна профілактика та просвітницька робота, психологічне консуль-
тування, психокорекція та психотерапія), спеціальної допомоги
(ігротерапія, арттерапія чи терапія мистецтвом, музикотерапія, біб-
ліотерапія, танцювальна терапія, проективний малюнок, казкоте-
рапія, лялькотерапія, здобутки матеріальної та духовної культури,
технічні пристосування, обладнання, необхідне для дитини з обме-
женими можливостями, література, твори мистецтва, аудіовізуальні
технічні засоби, засоби масової інформації тощо), різноманітні роз-
вивальні та навчальні методики.

Загалом в процесі соціально-психологічної реабілітації важли-
вим є відновлення соціального статусу дитини, забезпечення адап-
тації у суспільстві, досягнення нею певної соціальної незалежності.

Список використаних джерел
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НАВЧАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДУ
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Сірик Л. М.
к. п. н., доцент

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року підкреслюється необхідність розширення практики інк-
люзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами
у системі вищої освіти. Нова парадигма навчання в освіті — інклю-
зивне навчання, як інноваційна форма, потребують визначення на-
укового-методичного апарату її забезпечення та реалізації [3].

Згідно аналізу наукових джерел з’ясовано, що проблемам інно-
ваційної діяльності в освітній сфері було присвячено чимало дослі -
джень провідних вчених, серед яких: К. Ангеловськи, Л. Ва щенко,
О. Козлова, Н. Артикуца, М. Поташник, О. Арламов, М. Бургін,
В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс, Г. Герасимова, Л. Ілю хи на,
І. Бех, Л. Даниленко, І. Дичківська, М. Кларін, О. Пєхота, О. Попо -
ва, Л. Подимова, А. Пригожин.

Пpoблeми пepeклaдy нayкoвo-тexнiчнoї лiтepaтypи виcвiтлювa-
ли y cвoїx пpaцяx тaкi нayкoвцi, як: B. Kapaбaн, B. Koмicapoв, I. Ho -
ceнкo, Л.Чepнoвaтий тa iн. Oднaк пocтiйний poзвитoк мoви тa пpo-
фeciйниx пiдмoв cyчacниx гaлyзeй нayки й тexнiки диктyє cьoгoднi
нeo6xiднicть poзpoбки нoвиx нayкoвo-дoвiдкoвиx мaтepiaлiв щoдo
питaнь пepeклaдy нayкoвo-тexнiчнoї лiтepaтypи.

Мета полягає в дослідженні інноваційних методів щодо навчання
науково-технічному перекладу студентів з особливими потребами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Освіта для дітей з інва-
лідністю є найважливішим засобом розвитку, соціального захисту
і реабілітації, реальним шансом їх подальшого самостійного і неза-
лежного від навколишніх людей та обставин життя. Сьогодні в сис-
темі освіти функціонує розгалужена мережа навчальних закладів із
різними формами навчання, за наявності якої значна частина дітей
із порушеннями психофізичного розвитку не має змоги задоволь-
нити свої особливі навчальні потреби.
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У зв’язкy з poзвиткoм нayкoвo-тexнiчнoгo cпiвpoбiтництвa Укpaї -
ни із зapyбiжними кpaїнaми тa пoшиpeнням oбмiнy iнфopмaцiєю,
вмiння пepeклaдaти iншoмoвнy лiтepaтypy нayкoвo-тexнiчнoгo xa-
paктepy нaбyвaє ocoбливoгo знaчeння i є нeoбxiднoю пepeдyмoвoю
aдeквaтнoгo пopoзyмiння мiж фaxiвцями piзниx кpaїн [2].

Визначено, що:
Пepeклaд — цe виpaжeння тoгo, щo вжe бyлo cкaзaнo в oднiй мoвi,

зacoбaми iншoї мoви. Oтжe, пepeклaдaч є пocepeдникoм, без якoгo
oбмiн нayкoвo-тexнiчнoю iнфopмaцiєю бyв би нeмoжливий.

Oднa із ocнoвниx гpaмaтичниx ocoбливocтeй нayкoвo-тexнiчниx
тeкcтiв — викopиcтaння вeликoї кiлькocтi cклaднoпiдpядниx i cклaд -
нocypядниx peчeнь для виpaжeння лoгiчниx зв’язкiв мiж oб’єктaми,
фaктaми, дiями.

Xapaктepнoю pиcoю aнглiйcькиx нayкoвo-тexнiчниx фaxoвиx тeк-
cтiв є знaчнo чacтiшe, нiж в yкpaїнcькiй мoвi, викopиcтaння фopм пa-
cивнoгo cтaнy, безособових фopм дiєcлiв, дiєпpикмeтникoвиx звo-
poтiв, cпeцифiчниx cинтaкcичниx кoнcтpyкцiй.

Пacивнi кoнcтpyкцiї в aнглiйcькiй мoвi вживaютьcя 6iльш чacтo
нiж в yкpaїнcькiй.

Цe пoв’язaнo з xapaктepoм гpaмaтичнoї cиcтeми aнглiйcькoї мoви
i, пepeдyciм, вiдcyтнicтю в нiй вiдмiнкiв.

Дeякi aнглiйcькi фopми i кoнcтpyкцiї вiдcyтнi в yкpaїнcькiй мoвi:
мoдaльнi cлoвa, пepфeктний iнфiнiтив, гepyндiй, apтиклi, фopми
пpoдoвжeнoгo чacy, фopмaльний пiдмeт it, тoмy пpи пepeклaдi yкpaїн -
cькoю мoвoю вживaютьcя зaмiни члeнiв peчeння aбo cлoвocпoлyчeнь.

Для навчання науково-технічному перекладу студентів з особ-
ливими потребами потрібно:

1) включення дітей з психофізичними порушеннями у спільно-
ту дітей з типовим розвитком вимагає подолання бар’єрів, що галь-
мують процес поступового входження в соціальне середовище;

2) для забезпечення інклюзивного навчання у закладах освіти,
де навчаються діти з обмеженими можливостями, потрібно створити
відповідні умови, а саме: а)психологічний мікроклімат, сприятливий
для навчання дітей з порушеннями розвитку; б) кадрові ресурси,
тобто спеціально підготовлені фахівці для роботи з дітьми з психо-
фізичними порушеннями; в) безбар’єрне середовище: пандуси, під -
йомники, спеціально обладнані туалети, парти, місця в класі, їдальні,
бібліотеці тощо; г) спеціально обладнані кабінети: психологічного
розвантаження, лікувальної фізкультури, психомоторної корекції,
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кімнати для логопедичних та корекційних занять з дефектологами,
психологами та ін.; д) розроблена командою психолого-педагогічно-
го супроводу індивідуальна програма розвитку, за потреби індивіду-
альний навчальний план, індивідуальна навчальна програма, роз-
клад з урахуванням корекційно-розвиткових занять [1].

Щoдo гpaмaтичниx ocoбливocтeй пepeклaдy нayкoвo-тexнiчнoї
лiтepaтypи, мoвa йдe нe пpo вiдмiннocтi y cклaдi cинтaкcичниx кoн-
cтpyкцiй чи мopфoлoгiчниx фopм, a пpo вiдмiннocтi y фyнкцioнyвaннi
гpaмaтичниx eлeмeнтiв. B aнглiйcькiй мoвi зв’язки cлiв y peчeннi
poзкpивaють i cлyжбoвi cлoвa: apтиклi, пpиймeнники, cпoлyчники,
зaймeнники, чиcлiвники,

Cпиcoк лiтepaтypи
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ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
У МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 

ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Таран Альона Михайлівна
аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація. Створений інклюзивний освітній простір не може бути
ефективним без відповідного рівня професійної компетентності викла-
дача. Тому виникає необхідність з’ясувати суть, складники професійної
компетентності, а також дослідити місце інклюзивної компетентнос-
ті в системі професійної компетентності майбутніх соціальних праців-
ників. У руслі порушеної проблеми оновлення системи освіти потрібен
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фахівець нового покоління, спроможний працювати в інклюзивному
освітньому середовищі. Тому інклюзивну компетентність слід вклю-
чити до складу професійної компетентності. Відзначимо, що інклю-
зивна компетентність може бути сформована тільки в процесі здійс-
нення студентами інклюзивної діяльності, яка повинна пронизувати
весь освітній процес у закладі вищої освіти.

Аnnotation. The created inclusive educational space cannot be effective wi-
thout the appropriate level of professional competence of the teacher. Therefore,
there is a need to clarify the essence, components of professional competence, as
well as to explore the place of inclusive competence in the system of professional
competence of future social workers. In line with the problem of updating the
education system, a new generation of specialists is needed who is able to work
in an inclusive educational environment. Therefore, inclusive competence sho-
uld be included in professional competence. It should be noted that inclusive
competence can be formed only in the process of inclusive activities by students,
which should permeate the entire educational process in higher education.

Наукові розвідки вітчизняних фахівців розкривають: філосо-
фію інклюзивного навчання та концептуальні аспекти інклюзивної
освіти (В. Кремінь, Н. Софій, Ю. Найда та інші); вивчення проблем
інклюзивного навчання та впровадження його в освітній простір
(В. Бондар, М. Ворон, Л. Даниленко, М. Деркач, Н. Дятленко, С. Єфі -
мова, В. Засенко, Н. Коломінський, А. Колупаєва, І. Кузава, Ю. Най -
да, П. Придатченко, Ю. Рибачук, М. Сварник, Г. Сіліна, Н. Сло бо -
дянюк, Н. Софій, О. Таранченко та ін.).

Інклюзія — це особливий навчально-виховний процес та по-
стійний пошук ефективніших шляхів задоволення індивідуальних
потреб усіх дітей. Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх
подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної
оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки інди-
відуального плану розвитку і реалізації його на практиці [3, с. 220].

Чимало педагогічних досліджень присвячено формуванню
професійної компетентності та ключових компетенцій фахівця, на-
томість процес формування інклюзивної компетентності суб’єктів
освітнього процесу досі не був предметом спеціального вивчення.
У науковій літературі сформульована сутність поняття «інклюзивна
компетентність» як рівень знань і вмінь, необхідних для виконання
професійних функцій в умовах інклюзивного навчання, та розгля-
нуті проблеми формування інклюзивної компетентності у майбут-
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ніх викладачів інтегрованих груп [4]. Обов’язковим складником
інклюзивної діяльності є вивчення, накопичення і розповсюджен-
ня передового педагогічного досвіду в сфері інклюзії [1, с. 38–45].

Інклюзивна компетентність розкрита як рівень знань і вмінь,
необхідних для виконання професійних функцій в умовах інклюзив-
ного навчання; як необхідний обсяг знань та вмінь, утілених у здат-
ності виконувати професійні функції, зважаючи на особливі потре-
би молоді, яка має вади здоров’я, та інтегрувати їх у середовище
загальноосвітнього закладу, створюючи умови для розвитку й само-
розвитку [3]; як інтегральна характеристика педагога (учителя, асис-
тента), що впливає на здатність розв’язувати професійні завдання
в умовах інклюзивного підходу до освітньої діяльності [2, с. 93.].

Інклюзивна компетентність містить сукупність взаємопов’яза-
них компонентів: мотиваційного, когнітивного, операційного, реф-
лексивного. Так, дослідниця І. Хафізулліна виокремлює в структурі
інклюзивної компетентності змістові компоненти, що кваліфікова-
ні як здатність усвідомлювати зміст професійної діяльності в умовах
інклюзивного навчання, та функційні компоненти, що характери-
зують функційну сферу та постають як сукупність умінь, які спри-
яють виконанню професійних завдань у освітньому процесі [4].

Стан готовності майбутнього викладача до соціально-педаго-
гічної діяльності у освітніх закладах в умовах інклюзивної освіти
визначається критеріями інклюзивної готовності.

Критерії готовності до інклюзивної діяльності: усвідомлення не-
обхідності виконувати соціально-педагогічну діяльність; готовність
до подолання невдач; упевненість у тому, що виконувана діяльність
принесе позитивні результати; знання фахових і методичних мате-
ріалів; здатність до професійної рефлексії; наявність реактивного
мислення для розв’язання нестандартних ситуацій: схильність до
творчості; наявність особистісно значущих якостей, необхідних для
виконання соціально-педагогічної діяльності в умовах інклюзивної
освіти; бажання допомогти розкрити потенціал студентів [1; 2; 3].

Отже, широке впровадження ідеї інклюзії в освітні заклади
України значною мірою залежить від кваліфікації педагогічних кад-
рів. У цьому ракурсі особливого значення набуває проблема фор-
мування інклюзивної компетентності майбутнього педагога, що
є інтегрованим особистісним утворенням.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
ДНЗ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

В ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ В НУШ

Філоненко Тетяна Олександрівна
IІ курс, спеціальність «Спеціальна освіта», освітній ступінь магістр

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.

Анотація. В даних тезах розкрито основні напрямки діяльності пси-
хологічної служби дошкільного навчального закладу в період підготовки
дітей з особливими освітніми потребами до навчання в новій українській
школі. Окреслено діагностичний та корекційний етап, як пріоритетний
напрямок, що дозволяти розвивати потреби особливих дітей.

Annotation. These theses reveal the main activities of the psychological
service of the preschool educational institution in the period of preparation of
children with special educational needs to study in the new Ukrainian school.
The diagnostic and correctional stage is outlined as a priority area to develop
the needs of special children.

Практична порада психолога беззаперечна, що кожна дитина —
особлива. Але все ж є діти, про яких говорять «особливі» не для
того, щоб підкреслити унікальність здібностей, а задля того, щоб
відмітити ті особливі потреби, які відрізняють їх від інших дітей.
Практичний психолог дошкільного навчального закладу є саме тим
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спеціалістом, який першим має звернути увагу на специфічні проя-
ви у поведінці дитини, її пізнавальному, емоційно-вольовому та со-
ціальному розвитку.

Досить часто саме психологічна служба закладу стає ініціато-
ром звернень батьків до ПМПК. Висновок, який надає дана комісія
має рекомендаційний характер і є підставою для того, щоб дитина
могла отримувати допомогу в закладі де вона навчається.

Соціально-психологічна робота з «особливою дитиною» має
спрямовуватися на досягнення головної мети — підготувати її до
самостійного життя загалом та допомогти адаптуватися в новій ук-
раїнській школі (НУШ) зокрема. У розв’язанні цього завдання
у системі освіти вирішальну роль відіграє, насамперед, психологіч-
на служба дошкільного закладу та педагоги. Зокрема, практичний
психолог закладу сприяє розвиткові соціальних умінь дітей з особ-
ливими освітніми потребами, а також надає належну моральну під-
тримку сім’ям дітей, їхнім рідним і вихователям. Перед психоло-
гом, що здійснює психологічний супровід дітей з ООП постають
наступні завдання: 1) підбір діагностичного інструментарію, при-
датного для роботи з різними категоріями дітей відповідно до наяв-
ного дефекту розвитку; створення банку даних діагностичного ін-
струментарію щодо вивчення індивідуальних особливостей дітей,
рівня розвитку пізнавальних процесів, рівня адаптації дитини до
умов навчального закладу, стилю спілкування батьків та педагогів
з дітьми; 2) виявлення дітей, у яких виникають труднощі у навчан-
ні, спілкуванні та взаємодії з оточуючими; визначення причин цих
труднощів шляхом проведення психологічної діагностики та спосте-
режень; 3) надання психологічної допомоги дітям, які мають особ-
ливі потреби у вигляді консультування, психокорекції, психологіч-
ної підтримки; 4) проведення моніторингу медико-психологічного
і психолого-педагогічного статусу дитини в динаміці її психічного
розвитку; надання консультативної допомоги батькам дітей з особ-
ливими потребами; 6) формування в учасників навчально-виховного
процесу (дітей, батьків, вихователів, представників адмініст ра ції)
толерантне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами
шляхом здійснення просвітницької роботи.

Особливе значення у роботі психолога належить індивідуаль-
ному підходу до дитини, в якому вирішальну роль відіграють: пато-
логія, складність дефекту; рівень психофізичного та мовного роз-
витку; характер і тип темпераменту; комунікативні властивості,
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уміння дитини до якомога швидшої адаптації у середовищі одно-
літків та його комфортність; зацікавленість батьків.

Отже, в рамках виконання функціональних обов’язків прак-
тичний психолог здійснює психологічний супровід інклюзивної осві-
ти у дошкільному закладі: виконує психологічне обстеження дітей
з особливостями психофізичного розвитку з метою виявлення їх
соціального, когнітивного та психічного розвитку; попереджує ви-
никнення дезадаптації дітей з особливостями психофізичного роз-
витку; проводить роботу з гармонізації міжособистісних відносин
дітей з особливостями психофізичного розвитку та їх звичайними
однолітками; розробляє конкретні рекомендації педагогічним пра-
цівникам, законним представникам щодо надання допомоги з пи-
тань розвитку, навчання та виховання дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку; проводить розвивальні заняття з дітьми
з особливостями психофізичного розвитку, і за необхідністю, з діть-
ми всієї групи; проводить роботу по формуванню навичок соціаль-
ної взаємодії тощо.
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РОЛІ Й ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТІВ ВЧИТЕЛІВ 
В УМОВАХ НУШ: ЩО ВАРТО ЗМІНЮВАТИ ТА ЧОМУ

Химченко Наталія Ігорівна
IІ курс, спеціальність «Спеціальна освіта», освітній ступінь магістр

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.

Анотація. В даних тезах представлено основні завдання асистента
вчителя інклюзивного навчального закладу в умовах Нової української
школи, особливості співпраці вчителя й асистента вчителя, норма-
тивні документи, актуальні в межах проблеми.

Annotation. These abstracts present the main tasks of the teacher’s as-
sistant of an inclusive educational institution in the conditions of the New
Ukrainian school, features of cooperation of the teacher and the teacher’s as-
sistant, normative documents, actual within the problem.

Варто зазначити, що в процесі обговорень питань введення
нової посади за ініціативи спеціалістів МОН України та за участі
педагогічної громадськості розглядалися різні варіанти щодо рівня
підготовки асистента вчителя; було прийнято рішення про обов’яз-
кову педагогічну освіту такого фахівця.

Асистент вчителя — рівноправний член педагогічного колекти-
ву закладу, бере участь у навчально-виховному процесі відповідно
до своїх обов’язків (як варіант розглядалася назва посади «вчитель-
асистент», що підкреслює важливу роль фахівця у системі профе-
сійних відносин).

Як правило, педагоги викладають новий навчальний матеріал
для дітей, а асистенти допомагають із дидактичними матеріалами,
канцелярським приладдям, проводять інструктаж з окремими діть-
ми або невеликими групами, попередньо узгодивши свої дії з педа-
гогом. Для цього вони регулярно зустрічаються для спільного обго-
ворення планів занять та узгоджують стратегії (способи / методи /
засоби тощо) для участі дітей з особливими освітніми потребами.

Педагоги можуть звертатися до асистентів із проханням про
зворотний зв’язок для моніторингу успішності всіх дітей у класі,
тоді як самі можуть більше уваги приділити саме учням з особливи-
ми освітніми потребами. Так, асистент може наповнювати онлайн-
тести за розробленими педагогом завданнями; показати учням, як
працювати з програмою тестування чи комп’ютером, спостерігати
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за дотриманням покрокової інструкції під час виконання тесту, не
інтерпретуючи результати тестування; спостерігати за поведінкою
учнів під час освітнього процесу й вести нотатки тощо.

Нерідко асистенти прицільно спостерігають за дитиною та фік-
сують труднощі чи досягнення для подальшого обговорення з педа-
гогами доцільності навчальних стратегій. Асистенти чітко знають,
за чим вони спостерігають, де і що фіксують — у цьому їм допома-
гають розібрати вчителі чи психологи.

Часто виникає питання, де саме має знаходитися асистент учи-
теля під час уроку. Зазвичай, асистент учителя сидить поряд з учнем
з особливими потребами (не займаючи місце другого учня) так,
щоб не заважати іншим дітям у класі. Для учня з особливими по-
требами необхідно обрати місце, найбільш зручне для нього. У про-
цесі уроку асистент учителя може змінювати розташування, аби на-
дати допомогу іншим учням, чи вирішити питання, які виникають.
На першому етапі важливо пояснити учням чому, наприклад, поряд
з Сашком є помічник, а поряд з іншими — немає. Для запобігання
такого «виокремлення» учня з особливими потребами, важливо,
по-перше, щоб асистент учителя під час уроку та на перерві підхо-
див до різних дітей, спілкувався з усіма учнями; по-друге, пояснив,
що зараз Сашкові більше потрібна допомога, а надалі асистент буде
допомагати тому, кому підтримка також буде необхідна. З часом
діти звикають до такої практики й сприймають її як звичайну.

Ролі й завдання асистентів педагогів, власне як і їхня підготовка,
мають бути гнучкими. Саме гнучкість виправдовує введення цієї
посади в закладах освіти. Це підкріплює й публікація «Практика
асистента педагога: міжнародний і український контекст» у межах
проєкту «Інституалізація «універсального» асистента вчителя в Ук -
раїні: дослідження умов для реалізації» за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження», 2020 рік.

Сподіваємося, що це дослідження сприятиме перегляду та пе-
реосмисленню функцій, завдань та особливостей підготовки асис-
тентів вчителів та вихователів в Україні.

На сучасному етапі актуальними питаннями залишаються нор-
мативне врегулювання роботи асистента вчителя (визначення кіль-
кості посад асистента вчителя у закладі, навантаження тощо); роз-
роблення та впровадження системи підготовки асистентів вчителя,
вирішення пов’язаних із цим питань мотивації, престижу професії;
обґрунтування практичних технологій адаптації та модифікації на-
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вчальних завдань та методів для дітей з різними порушеннями психо-
фізичного розвитку (слуху, зору, аутичним спектром розвитку тощо).
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ІІ курс, група ЗСПО-20-1м-mk, спеціальність «Спеціальна освіта»

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н, доцент, професор кафедри

психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

Анотація. В тезах проаналізований сучасний стан розбудови освіт-
нього інклюзивного середовища в Україні. Розглянуті питання доступнос-
ті і безбар’єрності надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особ-
ливими освітніми потребами. Окреслені перспективні напрями розвитку
сфери забезпечення освітніх потреб дітей з особливими потребами.

Аnnotation. The theses analyze the current state of development of the
educational inclusive environment in Ukraine. The issues of accessibility and
barrier-free provision of correctional and developmental services to children
with special educational needs are considered. Promising directions for the
development of the sphere of ensuring the educational needs of children with
special needs are outlined.

Аналіз стану інклюзивної освіти в Україні показує позитивну
динаміку росту охоплення дітей з особливими освітніми потребами
інклюзивною формою навчання в закладах освіти, створення умов
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для надання корекційних послуг, впровадження принципів безбар’єр-
ності та доступності в сферу освіти, збільшення обсягів субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної під-
тримки дітям з ООП. Такий показник зростання забезпечений завдя-
ки змінам в сфері державної політики, створенню мережі інклюзивно-
ресурсних центрів (ІРЦ), збільшенню кількості інклюзивних груп
і класів в закладах освіти, впровадженню інституту асистентів вчителя.

Невирішеним залишаються питання недостатньої кількості
ІРЦ, особливо в умовах впровадження адміністративно-територіаль-
ної реформи; низький рівень безбар’єрності і доступності в громадах
для отримання корекційно-розвиткових послуг; невідповідність бу-
дівель і приміщень закладів освіти сучасним державним будівельним
стандартам. Актуальною є проблема низького рівня позитивної інк-
люзивної політики і культури на місцевому рівні. Відзначається не-
достатня кількість фахівців з корекційною (спеціальною) освітою
для проведення корекційно-розвиткової роботи. Учні з ООП, які за
психофізичними показниками могли би здобувати освіту в закладах
середньої або дошкільної освіти, продовжують навчання в спеціаль-
них закладах окремо від інших дітей або здобувають освіту за сімей-
ною (домашньою) формою та педагогічним патронажем.

Новий етап розвитку інклюзивного середовища відзначено при-
йняттям Національної стратегії із створення безбар’єрного простору
в Україні на період до 2030 року (Розпорядження КМУ № 366-р).
В стратегії визначено доступність як забезпечення рівного доступу
всім групам населення до фізичного оточення, транспорту, інформа-
ції та зв’язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем,
а також до інших об’єктів та послуг, як у міських, так і в сільських
районах. Стратегія передбачає забезпечення доступності всієї ін-
фраструктури освітніх середовищ (в тому числі ІРЦ, ресурсних кім-
нат в закладах освіти та корекційно-розвиткових послуг), при цьому
надавачі освітніх послуг володіють необхідними навичками і спро-
можні надавати послуги відповідно до потреб здобувачів.

Постановою КМУ № 957 вводяться рівні підтримки дітей з ООП,
які визначають обсяг тимчасової або постійної підтримки в освітньому
процесі відповідно до їх особливих освітніх потреб. Здобувачам освіти
відповідно до рівня підтримки та індивідуальної програми розвитку
надаються корекційно-розвиткові послуги у вигляді занять. В рамках
концепції доступності освітніх послуг корекційно-розвиткові заняття
проводяться відповідними фахівцями в ресурсній кімнаті або медіате-
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ці закладу освіти, в якому дитина з ООП здобуває освіту. Фахівці ІРЦ
надають корекційні послуги дітям з ООП, які не відвідують заклади
дошкільної освіти або здобувають освіту у формі педагогічного патро-
нажу (Постанова КМУ № 545), також можуть додатково залучатись до
проведення корекційних занять з іншими категоріями дітей з ООП
в закладі освіти за цивільно-правовими договорами, укладеними з за-
кладом освіти або відповідним органом управління у сфері освіти.

Перспективними напрямами розширення доступності та без-
бар’єрності в сфери забезпечення освітніх потреб дітей з ООП можна
визначити:

– створення умов в громадах для забезпечення надання якіс-
них корекційних послуг та розвитку дітей з ООП;

– розширення мережі закладів освіти з інклюзивною формою
навчання, спираючись на реальні потреби громад;

– розширення мережі і забезпечення якісного надання послуг
ІРЦ;

– забезпечення закладів освіти ресурсними кімнатами з корек-
ційним обладнанням, відповідно до державних нормативів;

– збільшення кількості здобувачів освіти за спеціальністю
«Спеціальна освіта» в закладах вищої освіти, підготовка педагогіч-
них працівників до роботи в інклюзивних закладах закладами піс-
лядипломної освіти;

– формування позитивної політики інклюзії на місцевому рівнях.
Отже, актуальні питання розбудови інклюзивного середовища,

доступності освітніх послуг дітям з ООП, в тому числі корекційно-
розвиткових послуг, потребують активного вирішення як з боку
держави, так і місцевих громад та фахівців, залучених у сферу інк-
люзивної освіти.
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Анотація. У тезах розкрито загальні аспекти соціального залучення
осіб з інвалідністю в Україні та країнах сусідах. Відзначено важливість
системного реформування питань реалізації прав осіб з інвалідністю
і представлення їх в документах різної юридичної сили та підпорядко-
ваності в Україні та важливість досвіду країн сусідів в цій сфері. Зроб ле -
но висновки та пропозиції.

Аnnotation. The abstracts reveal general aspects of social inclusion of
people with disabilities in Ukraine and neighboring countries. The importance
of systematically reforming the issues of realization of the rights of persons with
disabilities and their presentation in documents of different legal force and su-
bordination in Ukraine and the importance of the experience of neighboring
countries in this area were noted. Conclusions and suggestions are made.

Соціальне залучення інвалідів є складовою національної соці-
альної політики, а відтак її дослідження, нормативно-правове регу-
лювання є необхідною передумовою соціального розвитку країни.
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Рівень останнього визначається якістю функціонування медичної,
освітньої, трудової та соціальної інфраструктури.

На сьогодні очевидним є той факт, що без зміни ставлення сус-
пільства до людей з інвалідністю, реалізація прав інвалідів є про-
блематичною. Тільки у межах комплексної системи дій соціальної
політики можливо підвищення рівня соціальної інтеграції інвалідів
та формування правозахисної моделі «інвалідності».

У юридичній літературі зазначена проблематика частково роз-
глядалася у працях таких вчених-юристів, як: В. М. Андріїв, Н. Б. Бо -
лотіна, В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, С. Я. Вавженчук,
С. В. Виш новецька, І. В. Зуб, М. І. Іншин, В. Л. Костюк, С. С. Лу каш,
О. В. Москаленко, Т.В. Перегудова, П. Д. Пилипенко, С. М. При -
липко, С. М. Синчук, О. В. Тищенко, Г. І. Чанишева, В. І. Щер бина,
М. М. Шумило, Л. П. Шумна, Н. М. Хуторян, О. М. Ярошенко та
ін. Крім того, окремі проблеми цієї тематики досліджувались таки-
ми дослідниками, як: Г. Альбрехт, П. Бланк, М. Бюрі, А. Веліховскі,
М. Карлі та інші.

Визнання основних принципів соціальної та правозахисної мо-
делей «інвалідності» не створює автоматично умови реалізації прав
інвалідів. Виникає гостра необхідність дослідження національного
законодавства щодо відповідності положенням основних міжнарод-
них документів з питань захисту та реабілітації осіб з інвалідністю,
та визначення напрямів подальшої адаптації нормативно-правового
забезпечення прискорення процесів соціальної інтеграції інвалідів.

Проведений аналіз інституціонального забезпечення соціальної
інтеграції інвалідів у суспільство в таких країнах сусідах як Білорусь
«Конституція Республіки Білорусії, Закон Республіки Білорусія «Про
освіту», Закон «Про загальну середню освіту», Закон «Про профе-
сійно-технічну освіту», Закон «Про вищу освіту», Закон «Про осві-
ту осіб з особливостями психофізичного розвитку (спеціальну осві-
ту)» та Польша «Проводяться значні зусилля з реабілітації інвалідів
та суспільної інтеграції. Діють спеціальні законодавчі акти з питань
працевлаштування інвалідів, забезпечення рівних прав та можли-
востей в цій сфері. Існують закони, які забороняють пряму чи опо-
середковану дискримінацію по відношенню до інвалідів при відбо-
рі співробітників, працевлаштуванні та вивільненні. Багато уваги
приділяється дітям-інвалідам», доводить підвищений інтерес до ви -
рішення питань реалізації прав осіб з обмеженими можливостями,
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що проявляється в розвинутій системі реабілітації та підкріплюєть-
ся розвиненим нормативно-правовим базисом.

Не дивлячись на значні зусилля наведених суб’єктів, вивчення
нормативно-правової документації ООН, розвинених країн світу,
які зарекомендували себе як лідери в процесі реабілітації інвалідів,
та стану в Україні доводить наявність проблемних аспектів у систе-
мі інституціонального забезпечення даного процесу. Проведений
аналіз доводить, що здебільшого нормотворча діяльність щодо реа-
лізації прав інвалідів в Україні спрямована на нормоутворення,
в той час як потребують подальшої інституціональної реалізації пи-
тання організаційного механізму реалізації положень, що наведені
в законодавчій базі.

Проведений аналіз вказує, що питання реалізації прав інвалідів
представлені в документах різної юридичної сили та підпорядкова-
ності. Важливим проблемним аспектом для ефективного забезпечен-
ня реалізації прав інвалідів є неузгодженість нормативно-правових
актів як між собою, так і з чинною Конституцією. Для захисту прав
людей з інвалідністю першочерговим є дослідження їх потреб, адап-
тованості соціальної інфраструктури до потреб інвалідів, ефективнос-
ті соціальної політики щодо дотримання прав інвалідів. На основі
цього, в подальшому слід удосконалити систему нормативно-пра-
вового забезпечення реалізації прав інвалідів.

Недосконалість нормативно-правового регулювання щодо реа-
лізації прав інвалідів ускладнює настання якісних змін у сфері їх со-
ціальної інтеграції. На основі реалізації науково обґрунтованої дер-
жавної соціальної політики необхідне створення єдиної стратегії
у сфері реалізації прав інвалідів; розроблення організаційно-право-
вих механізмів забезпечення виконання положень прийнятих зако-
нів; встановлення відповідальності суб’єктів в системі реалізації
прав інвалідів з дотриманням законодавства в цій сфері; врахування
соціальних стандартів, тобто нормативних значень за видами реабі-
літації, які відповідають європейським стандартам для комплексного
дослідження інвалідності; дослідження потреб інвалідів, адаптова-
ності соціальної інфраструктури, ефективності соціальної політики
щодо дотримання прав інвалідів та ставлення суспільства до таких
людей для подальшого формування позитивного ставлення.
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОЯВУ ПОЧУТТІВ ЗАЗДРОЩІВ ПІДЛІТКІВ

Богославець Світлана Юріївна
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною

програмою спеціальності «Психологія»
Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н., доц.

Анотація. Тези містять коротке висвітлення організації дослід-
ження особливостей прояву та вивчення впливу індивідуально-психо-
логічних характеристик підлітків на прояв почуттів заздрощів.
Експеримент проводився на учнях сьомих класів. Застосовані методи-
ки дозволили виявити різні рівні заздрощів у підлітків.

Annotation. Theses contain a brief coverage of the organization of the
study of the peculiarities of the manifestation and study of the influence of in-
dividual psychological characteristics of adolescents on the manifestation of
feelings of envy. The experiment conducted on seventh graders. The applied
techniques allowed revealing various levels of envy at teenagers.

У працях С. Бондирєвої, К. Барретта, В.Лабунської, К. Муз ди -
баєва, Д.Родін, А. Ротмана, П. Селовея, S. Bers, J. Rodin, M. Silver,
J. Sabini та ін. аналізується феномен заздрощів. Водночас, незважаю-
чи на низку досліджень із проблеми, на сьогоднішній день у психоло-
гічній науці немає сталої думки щодо визначення цього терміну. Тому,
нами за основу робочого поняття взяте розуміння почуття заздрості
як стійкого психічне новоутворення, що охоплює цілий ряд різних
форм соціальної поведінки та почуттів по відношенню до тих, хто во-
лодіє будь-чим (матеріальним або духовним), чим хоче володіти за-
здрісник, але не володіє. В основі заздрісності лежить домінанта
«мало»: скільки б у людини не було, все ж знайдеться в інших те, чому
можливо позаздрити. Для заздрості характерно поєднання оцінок по-
лярного знаку: дещо чуже оцінюється дуже високо (воно іноді давіть
виявляється для заздрісника необхідним), тоді як власник цього при-
вабливого майна або достоїнства оцінюється негативно, і тим більш
негативно, чим більш позитивно оцінюється його достоїнства.

Емпіричне дослідження проводилося на базі Коблівської зош
I–III ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
у 7-х класах. Вибірку склали 30 учнів підліткового віку. Організація
дослідження особливостей прояву та вивчення впливу індивідуально-
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психологічних характеристик підлітків на прояв почуттів заздрощів
мала 2 етапи. На першому етапі відбувалося дослідження індивіду-
ально-психологічних характеристик підлітків.

Визначення рівня екстраверсії та нейротизму проводилося за
допомогою методики Айзенка, яка призначена для оцінки симпто-
мокомплексу екстраверсії-інтроверсії й нейротизму (емоційної
стабільності). Автор пов’язує екстра- та інтроверсію з вираженістю
процесів збудження й гальмування в корі головного мозку. За цих
умов типових екстраверта та інтроверта він розглядає як полярно
протилежні особистості.

Нами також був використаний опитувальник EPI Айзенка за
редакцією Т. Матоліна. Тест містить 60 питань та розрахований на
контингент випробуваних віком від 12 до 17 років.

Подальше дослідження базувалося на визначенні акцентуацій
характеру за допомогою опитувальника Леонгарда-Шмішека. З цією
метою використовувався опитувальник Шмішека (Schmieschek Fra -
gebogen), який являється реалізацією типологічного підходу до ви-
вчення особистості.

Теоретичною основою опитувальника являється концепція «ак-
центуйованих особистостей» К. Леонгарда, який вважає, що власти-
вості особистостей рис можуть бути розділені на основні і додаткові.
Основні риси складають стержень, «ядро» особистості, вони визнача-
ють її індивідуальність, розвиток, адаптацію, психічне здоров’я. У ви-
падку яскравих виявлень основні риси стають акцентуацією характе-
ру. Відповідно, особистості, у яких основні риси яскраво виражені,
названі Леонгардом «акцентуйованими». За допомогою 10 шкал опи-
тувальника виявляються такі десять типів акцентуації: гіпертимний,
збудливий, емотивний, дистимічний (депресивність), невротичність
(тривожно-боязкий), інтроективний (афективно-екзальтований),
циклотимічний (афективно-лабільний) тип, застрягаючий (парано ї -
дальний), педантичний (ригідний) і демонстративний типи.

До акцентуації рис характеру автор відносить демонстративний,
педантичний, застрягаючий, збуджений типи особистості. Інші типи
акцентуацій відносяться К. Леонгардом до акцентуацій темпера-
менту (гіпертимний, дистимічний, тривожно-боязливий, циклоти-
мічний, афективно-екзальтований та емотивний).

На другому етапі дослідження відбувалося визначення рівня
почуттів заздрощів підлітків. З цією метою був розроблений опиту-
вальник із можливістю вибору однієї відповіді з запропонованих
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варіантів. Усі питання, відповідно, були розділені на 5 груп — кри-
теріїв заздрощів, а саме: а) сімейні відносини (дитячо-батьківські та
сиблінгові стосунки); б) матеріальні цінності; в) нематеріальні цін-
ності; г) статус; д) здоров’я.

Відповіді мали можливість визначити види почуттів заздрощів
згідно класифікації запропонованою І. Кантом та Дж. Нью або їх від-
сутність у підлітковому віці: конструктивна заздрість — мотивація
досягнення особистості, коли визнання чужого успіху виявляється
стимулом творчої активності і прагнення до змагання; деструктивна
заздрість — негативне сприйняття суб’єктом чиєїсь переваги, бажан-
ня заподіяти шкоду об’єкту заздрості; відсутність заздрості.

Із загальної кількості учнів 7-А класу високий рівень заздрощів
констатувався у шістьох, середній — у дев’ятьох, низький — у одно-
го. У 7-Б класі високий рівень заздрощів діагностувався у п’ятьох
респондентів, середній — у вісімнадцяти, низький — у одного.
Таким чином, підлітки частіше заздрять особливостям сімейних
відносин та статусу інших, переважна більшість респондентів
мають середній та низький рівні заздрощів, лише 9 учнів з обох кла-
сів мали високий рівень заздрощів.

У результаті проведеного дослідження дійшли висновку, що за-
здрість — складне за своєю структурою почуття, яке є важливим ме-
ханізмом деструктивної поведінки підлітків.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В ЯПОНІЇ

Войнов Анатолій
ІІІ курс, група ФН-19-1, спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університет «Україна»

Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та обліку

Анотація. В Японії в післявоєнний період були розроблені принципи
і відповідна юридична база системи соціального захисту. Метою ство-
рення системи було створення приблизно однакових життєвих умови для
різних категорій населення Японії. Основна пенсія виплачується у зв’яз-
ку зі старістю, інвалідністю, а також всім потребуючим. Фінансова
база коштів на соціальне забезпечення складається із страхових внес-
ків найнятих робітників і підприємців, державних коштів, доходів від
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активних фінансових операцій та ін. Виплати по інвалідності включа-
ють: І–ІІ ступінь інвалідності — соціальна плюс основна пенсія по ін-
валідності, ІІІ ступінь — соціальна пенсія, інвалідність легка — ви-
плати по інвалідності.

Аnnotation. In Japan, in the postwar period, the principles and relevant
legal framework of the social protection system were developed. The purpose
of the system was to create approximately the same living conditions for dif-
ferent categories of the population of Japan. The basic pension is paid due to
old age, disability, as well as all those in need. The financial base of social
security funds consists of insurance premiums of employees and entreprene-
urs, public funds, income from active financial transactions, etc. Disability
benefits include: I–II degree of disability — social plus basic disability pen-
sion, III degree — social pension, light disability — disability benefits.

Демократичні реформи, які почали здійснюватися в Японії після
Другої світової війни, були спрямовані на посилення соціального
забезпечення населення. Саме в даний період були розроблені його
принципи і відповідна юридична база.

У системі соціального забезпечення велике значення надається
підтримці рівноваги між витратами суспільства і кожної людини
для того, щоб населення отримувало соціальну допомогу. При ре-
формуванні системи, уряд уніфікував різні форми страхування здо-
ров’я і пенсійного забезпечення, з метою створення приблизно од-
накових життєвих умови для різних категорій населення Японії.

Фінансова база коштів на соціальне забезпечення складається
із таких компонентів: 60% — страхові внески найнятих робітників
і підприємців, 20% — державні кошти, 12% — доходів від активних
фінансових операцій, та ін. За останні десятиліття структура фінан-
сових практично не змінилася. Майже 90% загальної суми спрямо-
вувалось на соціальне страхування, яке в себе включає страхування
здоров’я, страхування осіб похилого віку при повторному наймі,
пенсії, страхування найманих працівників і компенсації при нещас-
них випадках. Кошти, які залишаються, використовують на випла-
ти допомоги на дітей, програми тимчасового забезпечення прожит-
кового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, допомоги
жертвам війни та ін.

Основна пенсія виплачується у зв’язку зі старістю, інвалідніс-
тю, а також всім потребуючим. Третина її забезпечується з держав-
ного бюджету, інша частина — різними страховими пенсійними
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фондами (такими як, наприклад, фонд базової пенсії через старість
або фонд тих, що втратили годувальника).

Пенсія виплачується у разі наявності інвалідності, отриманої
внаслідок травми чи хвороби, перше звернення до лікаря з приводу
якої припало на період участі у соціальному пенсійному страхуванні.

Таблиця 1
Виплати по інвалідності

Пріоритет в суспільній взаємодопомозі віддається захисту ма-
теринства і дитинства, для чого існують спеціальні центри. Крім
того ця система призначена і для розумово відсталих дітей, а також
дітей з фізичними вадами. Допомога надається і людям похилого
віку, для яких створені реабілітаційні центри і будинки для преста-
рілих, їм надається медична допомога вдома.

СТРАХУВАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ В ІНШИХ КРАЇНАХ
(ТРАНСКОРДОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО)

Войнов Андрій
ІІІ курс, група ФН-19-1, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інститут економіки та менеджменту Університет «Україна»

Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та обліку

Анотація. Транскордонне законодавство у галузі страхування убез-
печує осіб у випадку отримання інвалідності, незалежно від місця прожи-
вання та громадянства. Спосіб обчислення допомоги по інвалідності
відрізняється в країнах Європейського Союзу. Існує два основних методи
розрахунку, коли йдеться про транскордонні ситуації: 1) Деякі країни
застосовують логіку, що ґрунтується на оцінці ризику (законодавство
типу А). 2) У всіх інших країнах застосовується пропорційний метод
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Соціальна пенсія по інвалідності Інвалідність І — ІІ ступеня
Виплачується і соціальна і основна
пенсіяОсновна пенсія по інвалідності

Соціальна пенсія по інвалідності
Інвалідність ІІІ ступеня
Виплачується соціальна пенсія

Виплати по інвалідності
Інвалідність легше ІІІ ступеня
Виплачується одноразова допомога



(законодавство типу B). Особа, що отримала інвалідність, можете
отримати ці пільги, перебуваючи за кордоном.

Аnnotation. Cross-border insurance legislation protects people in the event
of disability, regardless of place of residence and citizenship. The method of
calculating disability benefits differs in the countries of the European Union.
There are two main methods of calculation when it comes to cross-border si-
tuations: 1) Some countries use a logic based on risk assessment (type A le-
gislation). 2) In all other countries the proportional method (type B legislation)
is used. A person with a disability can receive these benefits while abroad.

Спосіб обчислення допомоги по інвалідності відрізняється від
країни до країни Європейського Союзу. Існує два основних методи
розрахунку, коли йдеться про транскордонні ситуації:

1. Деякі країни застосовують логіку, що ґрунтується на оцінці ри-
зику (законодавство типу А). Там ви маєте право на однакову пенсію
незалежно від страхових періодів, але ви повинні бути застраховані на
момент настання інвалідності. Цей метод розрахунку застосовуєть-
ся лише до певних схем, перелічених у Додатку VI до Регламенту
883/2004, тобто схем у Чеській Республіці, Естонії, Ірландії, Греції,
Хорватії, Латвії, Угорщині, Словаччині, Фінляндії та Швеції.

2. У всіх інших країнах застосовується пропорційний метод (за-
конодавство типу B). Це означає, що пенсія по інвалідності розрахо-
вується відповідно до тривалості вашого страхового стажу в кожній
країні: чим довше ви були застраховані до того, як стати інвалідом,
тим вищою буде ваша пенсія. Навіть якщо ви не були застраховані,
коли ви стали інвалідом, ви все одно матимете право на пенсію.

Якщо особа була застрахована в різних країнах, перш ніж стати
інвалідом, то вона може опинитись в одній із таких ситуацій:

1. Якщо вона була застрахована лише відповідно до законодав-
ства типу B, то отримуватимете окрему пенсію з кожної країни від-
повідно до періодів страховки.

2. Якщо вона була застрахована лише відповідно до законодав-
ства типу А, і якщо це законодавство зазначено в Додатку VI до Рег -
ламенту 883/2004, то отримуватиме пенсію лише від країна, в якій
була застраховані, коли ви стали інвалідами.

3. Якщо вона була застрахована відповідно до двох або більше
законодавчих актів типів A і B, то буде отримувати пропорційну
пенсію з кожної з цих країн.

Особа, що перебуває в іншій країні може отримати такі пільги:
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Наприклад, якщо особа виїжджає зі Сполученого Королівства,
щоб жити в державі Європейської економічної зони (ЄЕЗ) або
Швейцарії:

1. Виплата за особисту незалежність (PIP).
2. Допомога на проживання по інвалідності (DLA).
3. Допомога на відвідування.
4. Допомога на догляд.
Особа, що отримала інвалідність, можете отримати ці пільги,

перебуваючи за кордоном, якщо ви або член сім’ї:
1) працюєте у Великобританії або платите громадянам страху-

вання у Великій Британії через роботу, але живете в державі ЄЕЗ
або Швейцарії та є прикордонним або відрядженим працівником;

2) сплатили достатньо внесків у національне страхування, щоб
мати можливість вимагати допомоги по хворобі на основі внесків
у Великобританії;

3) отримувати «відповідну пільгу».
«Відповідні пільги» включають:
1) державну пенсію;
2) допомогу у зв’язку з виробничими травмами;
3) допомогу з працевлаштування та підтримки на основі внесків;
4) переваги після важкої втрати Департамент у справах громад

може перевірити ваші облікові записи національного страхування.
Якщо особа проживає в державі ЄЕЗ або Швейцарії, то все одно

повинна відповідати цьому праву умови отримання пільг, на як
хоче претендувати. Єдина відмінність полягає в тому, що їй більше
не потрібно:

1) постійно проживати у Великобританії;
2) перебувати у Великій Британії.
Таким чином, транскордонне законодавство у галузі страхуван-

ня убезпечує осіб у випадку отримання інвалідності, незалежно від
місця проживання та громадянства.
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ПРАВО НА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ

Гевчук Христина Ігорівна
ІV курс, спеціальності «Журналістика» та «Право»

Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І., викладач

Анотація. Сучасна епоха, що характеризується глобальними і ра-
дикальними змінами у політичній, соціальній, економічній сферах життя
суспільства, потребує нових форм співіснування, за яких агресивність,
конфронтація, жорстокість у сучасному світі повинні поступитися
гуманному, толерантному ставленню людей одне до одного, взаєморо-
зумінню і довірі.

Annotation. Тhe Modern epoch, that is characterized by global and ra-
dical changes in political, socialeconomic spheres of life of society, needs the
new forms of coexistence, at that there is an aggressiveness, confrontation,
cruelty in the modern world must yield to humane, tolеrant attitude of people
toward each other, to the mutual understanding and trust.

Право на повагу до людської гідності є одним із основних не-
від’ємних благ особи. Воно за своєю суттю є основоположним, оскіль-
ки забезпечує розвиток та нормальне існування людини. У науці
цивільного права склалася єдина концепція, відповідно до якої
«гідність» розуміється як самооцінка особи своїх моральних, діло-
вих та інших соціальних якостей.

Поняття «гідність» має дві сторони: об’єктивну та суб’єктивну.
З об’єктивної — соціальної точки зору людина вже тільки внаслідок
самого біологічного факту існування наділена гідністю. В науці такий
аспект гідності називається людською або антропною гідністю безвід-
носно до індивідуальних якостей людини, її соціального статусу, про-
фесійної приналежності, кольору шкіри, нозології, віку, статі тощо.

Суб’єктивна — індивідуальна сторона гідності проявляється
в усвідомленні особистістю себе представником тієї чи іншої спіль-
ноти чи певної групи, що обумовлюється можливістю особи відоб-
ражати не лише об’єктивний світ, а й себе в цьому світі, свою роль
та місце в ньому. Саме суб’єктивна сторона гідності мотивує пове-
дінку людини. Під поняттям «гідність особи» слід розуміти цінність
кожної фізичної особи як унікальної істоти.

Зміст права на гідність включає повагу власних моральних при-
нципів й етичних норм та очікування поваги з боку інших осіб.
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Загальна декларація прав людини у ст.1 закріплює положення, що
всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах.
Згідно з декларацією, ніхто не повинен піддаватися поводженню,
яке принижує гідність.

Ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
забороняє вчиняти будь-які дії щодо особи, які принижують люд-
ську гідність. Також, у цьому міжнародному документі йдеться, що всі
особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і пова-
гу гідності, притаманній особі.

Вітчизняне законодавство також закріплює право людини на по-
вагу до гідності. В Конституції України проголошується, що кожен
має право на повагу до своєї гідності. Відповідно до ст. 3 Конституції
України, гідність визнається найвищою соціальною цінністю. Ст. 21
Конституції України підкреслює, що усі люди є рівні та вільні у своїй
гідності та правах. Кожен громадянин має право на повагу своєї
честі та доброго імені. У ч. 4 ст. 32 Конституції України проголошу-
ється право кожного вимагати спростування недостовірної інфор-
мації, що ганьбить честь та гідність його сім’ї, за допомогою звер-
нення до суду.

Цивільний кодекс України у ст. 297 закріплює положення, де
вказано, що кожен має право на повагу до його гідності. Гідність
фізичної особи є недоторканою.

Отже, право на повагу до людської гідності закріплене в основ-
них міжнародних нормативних актах, в положеннях українського
законодавства. Регламентовані особисті права гарантують повагу
до людської гідності і захищають особу від неналежного поводжен-
ня. Особисте немайнове право особи на повагу до гідності — це ус-
відомлення особою своєї цінності, значимості себе як особи, що ві-
діграє певну соціальну роль у суспільному житті.
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
УЧАСНИКІВ АТО/ООС

Гевчук Христина Ігорівна
ІV курс, спеціальності «Журналістика» та «Право»

Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І., викладач

Анотація. Війна на сході України триває вже довше, ніж Друга сві-
това. Наша країна знає ціну війні. Це безповоротно втрачені життя,
важкі поранення і контузії, фізичні і психологічні травми. Обов’язок
держави — надати соціальний захист вірним синам і донькам країни,
які боронять нашу землю, зупиняючи ворога на Сході, зробивши все для
того, щоб війна не прийшла у наші домівки.

Annotation. The war in eastern Ukraine has been going on longer than
World War II. Our country knows the price of war. These are irretrievably
lost lives, severe injuries and contusions, physical and psychological trauma.
It is the duty of the state to provide social protection to the faithful sons and
daughters of the country who are defending our land, stopping the enemy in
the East, doing everything possible to prevent war from coming to our homes.

7 років війни змінили нас усіх. Ми як європейська держава маємо
цінувати мир і безкомпромісно захищати його всіма розумними за-
собами. Наші військовики і добровольці дали всьому світові уроки
відваги і мужності. Рискуючи своїм життям і здоров’ям вони захи-
щають Вітчизну, оберігають наш спокій.

За цей час загинуло понад 10 тис. наших захисників, а десятки
тисяч зазнали поранень. Соціального захисту потребують як ті, що
отримали поранення і каліцтва, так і сім’ї загиблих, що втратили
своїх годувальників.

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту» визначено, що до учасників бойових дій належать
військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та те-
риторіальну цілісність України і брали безпосередню участь в анти-
терористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції. За цим Законом
передбачено низку пільг щодо безоплатного медичного та санітар-
но-курортного лікування, реабілітації, 75-відсоткової знижки на ко-
мунальні платежі, безоплатного проїзду у громадському транспор-
ті, першочергового забезпечення житлом, відведення земельних
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ділянок. Поряд з цим держава гарантує безоплатне та позачергове
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та іншу
необхідну допомогу.

Ст.1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військо-
вослужбовців і членів їх сімей» гласить, що соціальний захист вій-
ськовослужбовців — це діяльність (функція) держави, спрямована на
встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечу-
ють реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матері-
альних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особли-
вого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання
соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на забез-
печення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездат-
ності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обста-
вин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом.

Базове законодавство з питань соціального захисту ветеранів
АТО/ООС і членів їх сімей є, проте в ході його реалізації виникають
суттєві проблеми. Досить часто наші захисники, які повернулися із
зони бойових дій, отримавши відповідний статус, не можуть реалі-
зувати те, що їм гарантує Закон. Дуже прикро, коли місцеві чинов-
ники відмовляють у отриманні земельних ділянок, поліпшенні
житлових умов та інших законодавчо встановлених гарантій для
учасників бойових дій та членів їх сімей.

На мою думку, з метою сприяння консолідації і координації зу-
силь мобілізованих, учасників бойових дій в зоні АТО/ООС, сімей
загиблих, їх об’єднань у справі широкого, більш ефективного вико-
ристання наявних прав і можливостей у забезпеченні захисту їх
еко номічних, соціальних прав, наданню оздоровчої, юридичної, ме-
дичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги місцевим
органам влади необхідно створити спеціальні центри допомоги даним
особам, які повинні здійснювати контроль за виконанням вимог зако-
нодавства. Це мають бути центри, до яких учасники бойових дій та
члени їх сімей зможуть звернутися за допомогою і будуть впевнені, що
там їм допоможуть. Тоді не буде тих акцій протесту, які бачимо під бу-
дівлями органів влади та місцевого самоврядування, де ті, які захища-
ли країну під прицілом ворожих снарядів, тепер вимушені мітингувати
і боротись за належні їм, законодавчо встановлені права.

Ці люди заслужили на увагу і повагу з боку держави і суспільства
в цілому. На їх долю випала почесна, але ризиковано нелегка місія.
Вони бачили небезпеку і смерть, мужньо витримували усі труднощі
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війни. Ми усі разом повинні допомогти їм адаптуватися морально,
психологічно і фізично. Основне наше завдання — сприяти їх ін-
теграції в соціум і шанувати їх, як своїх героїв.

Наші герої — приклад відваги для всього світу. Про це заявив
з трибуни Верховної Ради України на той час голова Європейської
Ради Дональд Туск, який, зокрема, сказав: «Україна показала, що
варто бути сміливим і сповненим гідності, що героїзм може бути
чимось більшим, ніж суто моральним закликом, що це може бути
ключем до перемоги».

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Гришина Анна Георгіївна
IІІ курс, група ПЗ 21.3-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент

Анотація. Інклюзивна освіта надає можливість кожній дитині
право на самореалізацію, соціалізацію в природному середовищі, розкрит-
тя природних здібностей, отримання необхідної допомоги та підтрим-
ки з боку однолітків, педагогічного колективу школи та відповідних
спеціалістів. Це можливе за умови правильно і відповідно адаптовано-
го освітнього середовища.

Аnnotation. Inclusive education gives every child the right to self-reali-
zation, socialization in the natural environment, the disclosure of natural
abilities, obtaining the necessary help and support from peers, teaching staff
of the school and relevant professionals. This is possible provided a properly
and appropriately adapted educational environment.

Згідно з Конвенцією ООН про права інвалідів та її ратифікацією,
Україна повинна забезпечувати інклюзивну освіту на всіх рівнях,
починаючи від дошкільної, загальної середньої, вищої освіти, про-
фесійного навчання, освіти для дорослих і до навчання протягом
усього життя без дискримінації та нарівні з іншими, визнання та
ствердження права осіб з особливостями психофізичного розвитку
на повноцінну участь у суспільному житті, усвідомлення необхід-
ності створення умов для реалізації цього права. Інклюзивна освіта
(від англ. іnclusion — включення) — система освітніх послуг, яка
створює можливості навчання всіх без винятку дітей, у тому числі
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дітей з психофізичними вадами, в загальноосвітньому навчальному
закладі за місцем проживання, адаптуючи навчальне середовище
до потреб дитини.

Головною метою інклюзивного навчання і виховання є ство-
рення умов для особистісного розвитку, творчої самореалізації та
утвердження людської гідності дітей з особливими потребами.

Інклюзивна освіта надає можливість кожній дитині право на са-
мореалізацію, соціалізацію в природному середовищі, розкриття
природних здібностей, отримання необхідної допомоги та підтримки
з боку однолітків, педагогічного колективу школи та відповідних спе-
ціалістів. Це можливе за умови правильно і відповідно адаптованого
освітнього середовища. Дитина з особливими потребами почуватиме
себе комфортно, коли в школі ні однолітки, ні вчителі, ні будь-хто не
будуть акцентувати увагу на її ваді, коли такий школяр буде повністю
рівний з іншими. У багатьох країнах світу певні особливості в розвит-
ку давно перестали вважати хворобами, а стали сприймати як спосіб
життя таких людей і приймати їх такими, як вони є. Вада — це не хво-
роба, а пожиттєва особливість дитини, зумовлена специфічністю бу-
дови та функціонування як центральної нервової системи, так і інших
функцій організму, тому, незважаючи на можливий прогрес у розвит-
ку, такі діти назавжди залишаються з особливостями. Найважли ві -
ший метод допомогти дітям з вадами психофізичного розвитку — це
позитивне прийняття їх такими, якими вони є.

Інклюзивна освіта є однією з альтернативних форм навчання
для дітей з особливими освітніми потребами, що дозволяє їм навча-
тися за місцем проживання, перебувати в соціумі та реалізувати
свої потенційні можливості, здібності та нахили.

Отже, основою навчального процесу в інклюзивному можна
вважати корекційну спрямованість навчального процесу, що перед-
бачає виправлення вад та розвиток збережених природних можли-
востей дитини з психофізичними вадами, індивідуальний підхід та
диференційоване викладання, що дозволяють зробити навчання
гнучким, особистісно орієнтованим, можливим для розмаїтого ди-
тячого колективу.
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Анотація. Аргументовано, що проблема розвитку інклюзивної ос-
віти розглядається на міжнародному та вітчизняному законодавчому
рівні, а також науковцями та дослідниками, які презентують власне
бачення оптимізації освіти осіб з особливими потребами. Створення
системи інклюзивної освіти є результатом підвищення уваги до реалі-
зації прав кожної людини.

Аnnotation. The article argues that the problem of inclusive education is
considered at the international and domestic legislative levels, as well as sci-
entists and researchers who present their own vision of optimizing the educa-
tion of people with special needs. The creation of an inclusive education sy-
stem is the result of increasing attention to the realization of everyone’s rights.

Основні положення міжнародної та вітчизняної законодавчої ба -
зи враховуються в організації інклюзивної освіти в Україні. Основою
інклюзивної освіти є надання особам з особливими потребами допо-
моги і сприяння розвитку їхніх здібностей для входження в нормальне
життя суспільства. На сучасному етапі розвитку демократичного сус-
пільства особливої значущості набуває проблема рівного доступу до
освітніх послуг усіх громадян, зокрема, осіб з особливими потребами,
навчання яких здійснюється завдяки організації інклюзивної освіти.

Для вирішення означеної проблеми на державному рівні спос-
терігається врахування міжнародних і вітчизняних законодавчих
документів, активне прийняття яких відбувається з другої полови-
ни ХХ століття. У законодавчоправових актах акцентується увага на
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різнопланових аспектах організації освіти осіб, які не завжди мають
змогу навчатися у традиційних умовах. Проблему розвитку інклю-
зивної освіти в Україні намагаються вирішити як державотворці,
так і науковці та дослідники, які презентують власне бачення опти-
мізації освіти осіб з особливими потребами.

Загострена увага до означеної проблеми потребує державниць-
кого підходу до її вирішення, систематичного та всебічного аналізу
сучасних тенденцій у пошуку шляхів оптимізації інклюзивного на-
вчання. Відтак актуалізується узагальнення основних прогресив-
них ідей в організації інклюзивної освіти, що визначено основним
завданням написання статті. Світова практика організації інклю-
зивної освіти започаткована з 70-х років ХХ ст. Її розвиток відбу-
вався в напрямі визначення переваг та дослідження економічної
вигоди навчання осіб з особливими потребами та широкого висвіт-
лення окреслених проблем у пресі.

Визначені права пов’язуються з нормами соціального прогресу,
проголошених у документах і рекомендаціях Міжнародної органі-
зації праці, резолюціях ООН з питань освіти, науки та культури,
ВООЗ, та інших організацій. У документі згадується Декларація со-
ціального розвитку і прогресу, де підкреслюється необхідність за-
хисту прав, забезпечення достатку і відновлення працездатності
людей з фізичними та розумовими вадами.

Основною ознакою інклюзивної освіти є те, що діти з особливи-
ми потребами не навчаються індивідуально окремо від інших учнів,
а освітні потреби таких осіб забезпечуються шляхом їхньої участі
в процесі навчання інших здорових дітей. Таким чином інклюзивна
освіта спрямовується на організацію такого освітнього середовища,
в якому можуть реалізовуватися потреби і можливості кожної дитини.
Щоб не створювати бар’єрів здобуття освіти кожною дитиною, неза-
лежно від того, які особливі потреби вона має, англійські науковці
(Т. Бут і М. Ейнскоу) ввели поняття «індекс інклюзії», що має такі оз-
наки: інклюзивна культура, інклюзивна політика та інклюзивна
практика. Інклюзивна культура базується на формуванні ціннісних
орієнтацій усіх учасників освітнього процесу (створення доброзичли-
вого середовища, мотивація учнів до співпраці та взаємодопомоги).

Отже, аналіз міжнародних та вітчизняних законодавчих актів,
наукової психологопедагогічної та спеціальної літератури дає змогу
узагальнити, що проблема організації інклюзивної освіти набуває
особливої значущості на сучасному етапі розвитку суспільства.
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Анотація. В даних тезах викладено концептуальні засади суспільно-
го облаштування, які, як зазначено в Декларації ООН про соціальний роз-
виток, полягають у здатності сучасного суспільства розвиватися на ос-
нові толерантності, терпимості, засудження дискримінації, поваги до
людського розмаїття, рівності можливостей, солідарності та безпеки.

Аnnotation. These theses set out the conceptual foundations of social
order, which, as stated in the UN Declaration on Social Development, are
the ability of modern society to develop on the basis of tolerance, tolerance,
condemnation of discrimination, respect for human diversity, equality of op-
portunity, solidarity and security.

Важливою є концепція цілісного підходу, яка відкриває шлях
до реалізації прав і можливостей для кожної людини і, насамперед,
передбачає рівний доступ до здобуття якісної освіти. Принцип до-
ступності, який є провідним в цілісному підході сучасної соціальної
політики і сформульований на засадах дотримання прав людини,
було викладено в резолюції Генеральної асамблеї ООН від 12 грудня
1997 р. в якості пріоритетного завдання — сприяння забезпеченню
рівних можливостей для осіб з обмеженими можливостями здоров’я.
Сучасна світоглядна модель соціального устрою вказує на прогре-

300

Секція VI Правові та організаційні засади формування   



301

сивний поступ у ставленні до осіб з обмеженнями психофізичного
розвитку: від повного відчуження до визнання рівності.

Неповноцінність і непотрібність людей з порушеннями було ви-
знано в основах Римського права. «Ми вбиваємо калік і топимо дітей,
які народжуються слабкими й потворними. Ми вчиняємо так не через
гнів та досаду, а керуючись правилами розуму: відділяти неприродне
від здорового» — таке право обстоював у Давньому Римі Сенека.

Римське право, яке стало основоположним у законодавстві біль-
шості європейських країн, закріпило юридичний статус повної без-
правності людей з обмеженнями майже до теперішнього часу.
Законодавство захищало «повноцінну більшість» від «неповноцінної
меншості», жорстко фіксуючи обмеження громадянських прав інва-
лідів. Виділяючи соціальний аспект компенсаторної здатності, Л. Ви -
готський зауважував, що фізичний дефект викликає ніби то соці-
альний вивих, абсолютно аналогічний тілесному вивиху, коли
ушкоджений орган — рука чи нога — виходить зі суглобу, коли грубо
розриваються звичні зв’язки і функціонування органу супроводжуєть-
ся біллю і запальними процесами. Якщо психологічно тілесна вада оз-
начає соціальний вивих, то педагогічно виховати таку дитину — озна-
чає направити її в життя, як вправляють вивихнутий чи хворий орган.

В основу поняття «нормалізації» щодо дітей з психофізичними
особливостями розвитку було покладено наступні положення: дити-
на з особливостями розвитку здатна опанувати різні види діяльності,
а суспільство, відповідно, мусить визнати це і забезпечити умови її
проживання, максимально наближаючи їх до «нормальних».

Водночас, суспільство має змінити своє ставлення до дітей з пси-
хофізичними порушеннями, забезпечувати захист їхніх прав та ін-
тересів, а діти мають 13 прийняти умови і стиль життя суспільства,
в якому вони перебувають, підлаштовуватися до них. Концепція
нормалізації складалася з нових уявлень, що відкривали широкі
перспективи про дитину з особливостями розвитку та ґрунтувалися
на вихованні її відповідно до усталених культурних норм суспіль-
ства, в якому вона проживала.

Отже, таким чином, у більшості випадків інвалідність сама по собі
не є перешкодою, дискримінація — ось що перешкоджає дитині отри-
мувати освіту у загальній системі. В окремих випадках, відповідно
до законодавчих норм, діти-інваліди зобов’язані відвідувати спеці-
альні школи, що є офіційною сегрегацією.
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Анотація. Проведено аналіз стану інклюзивної освіти в Україні.
Встановлено низку чинників, що перешкоджають впровадженню та
розвитку інклюзивної освіти. Інклюзивне навчання часто вважають
альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими ос-
вітніми потребами навчаються в спеціальних закладах освіти та зму-
шені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територі-
альну розгалуженість.

Аnnotation. The article analyzes the state of inclusive education in
Ukraine. A number of factors have been identified that hinder the introduction
and development of inclusive education. Inclusive education is often conside-
red an alternative to the boarding school system, in which children with spe-
cial educational needs study in special educational institutions and are forced
to live in boarding schools with them due to their territorial diversity.

Розвиток сучасного суспільства України і процеси інтеграції
в європейську спільноту гостро ставлять питання забезпечення со-
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ціального захисту громадян країни, і особливо тих, хто потребує
його найбільше, зокрема, це діти з особливими освітніми потреба-
ми. Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана насампе-
ред, з тим що чисельність дітей, які потребують корекційного на-
вчання, неухильно зростає.

Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти в за-
гальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення необ-
хідних умов для успішного навчання для всіх без виключення дітей,
незалежно від їх індивідуальних особливостей, психічних та фізич-
них можливостей.

Термін «інклюзія» має відмінності від термінів «інтеграція» та
«сегрегація». При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати
активну участь для отримання бажаного результату.

Практика європейських країн свідчить, що більшість учнів з особ-
ливими освітніми потребами можуть навчатися у загальноосвітніх на-
вчальних закладах за моделлю інклюзивної освіти. Використання
такої моделі означає надання якісних освітніх послуг учням з особли-
вими освітніми потребами у звичайних класах, за умови підготовки
вчителів та підтримки сімей. Державна політика стосовно навчання
дітей-інвалідів окремо від здорових, створення будинків-інтернатів,
ізольованих від суспільства, спеціалізованих виробництв для організа-
ції праці інвалідів сформували в середині 60-х років ставлення до інва-
лідів як до вигнанців.

В Україні відбувається зміщення акцентів соціальної політики
держави стосовно інвалідів у бік формування суспільної свідомості
щодо сприйняття їх як рівних членів суспільства та необхідності
створення для цих громадян умов для повноцінного життя, в тому
числі здобуття освіти.

Виходячи з виключної важливості ролі держави в розвитку інк-
люзивної освіти, підкреслимо, що перешкоди макрорівня мають най-
більше вагоме значення у процесі гальмування розвитку інклюзивної
освіти в Україні. Основними перешкодами цього рівня є: недоско-
налість чинного законодавства щодо дітей з інвалідністю; невідповід-
ність його міжнародним нормам; відсутність закону про спе ці альну
освіту, в якому б чітко визначалися правові основи інституту інклю-
зивної освіти та принципи механізму створення економічних умов
для реалізації інклюзивних підходів до освіти осіб з особливими ос-
вітніми потребами. Важливим є формування позитивної громад-
ської думки щодо інклюзивної освіти шляхом залучення до цієї
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справи засобів масової інформації, організації інформаційних кам-
паній, які б сприяли виконанню законів, спрямованих на здобуття
освіти дітей з інвалідністю

Отже, побудова ефективної системи інклюзивної освіти в Україні
можлива на основі взаємодії різних факторів, насамперед посилен-
ня фінансування освіти, удосконалення її нормативно-правового
забезпечення, поліпшення методичного та кадрового забезпечення
інклюзивної освіти.
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ІНКЛЮЗІЯ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОСНОВНОЇ ГАЛУЗІ

Гришина Анна Георгіївна
IІІ курс, група ПЗ 21.3-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент

Анотація. Організація Об’єднаних Націй (ООН) понад півстоліття
є визнаним міжнародним законотворцем. Засадничі законодавчі акти
Організації Об’єднаних Націй визначили, що питання інвалідності сто-
суються сфери прав людини, а не лише реабілітації та соціального забез-
печення. Інклюзивна освіта — це створення в спільному просторі особли-
вого підходу до навчання дитини з особливими освітніми потребами.

Аnnotation. The United Nations (UN) has been a recognized internatio-
nal legislator for over half a century. Basic United Nations legislation has de-
fined disability issues as human rights, not just rehabilitation and social se-
curity. Inclusive education is the creation in a common space of a special
approach to the education of a child with special educational needs.

Найбільш фундаментальним втіленням прав людини на міжна-
родному рівні є Загальна Декларація ООН про Права людини, що

304

Секція VI Правові та організаційні засади формування   



305

була прийнята у 1948 р. Хоча вона і не мала прямого відношення до
осіб з обмеженими можливостями здоров’я, проте проголосила рів-
ність прав «всіх людей без винятку». В преамбулі цього документу
зазначається, «що визнання вродженої гідності та рівних і невід’єм-
них прав усіх членів людської спільноти є основою свободи, спра-
ведливості та миру у світі».

Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про права розумово
відсталих осіб. Згідно з цієї Декларацією розумово відсталі мають ті
самі права, що і всі інші члени суспільства.

Асамблеєю було заявлено, що мають бути відповідні правові га-
рантії з метою захисту розумово відсталих 32 осіб від будь-яких по-
рушень (зловживань), що можуть виникнути при обмеженні чи ану-
люванні їхніх прав. Декларація про права розумово відсталих осіб
стала першим нормативно-правовим документом щодо визнання
людей з неповносправністю суспільно повноцінною в соціальному
сенсі меншиною, яка потребує правового захисту та підтримки, ос-
кільки саме розумово відсталі найчастіше сприймалися як неповно-
цінна меншість серед людської спільноти. 9 грудня 1975 р. Ге не раль -
на Асамблея ООН ухвалила Декларацію про права інвалідів. У ній
зазначено, що: «Інваліди, незважаючи на причину, характер і склад -
ність їхніх каліцтв або порушень, мають ті ж основні права, що
й їхні співгромадяни того ж віку».

Право всіх без винятку дітей на одержання освіти є ключовим
положенням цієї Конвенції, оскільки освіта є самоцінною і визна-
ється фундаментальним правом кожної людини. Освітнім правам
дітей присвячена стаття 28, де зазначається, що «Держави визнають
право дитини на освіту, з метою поступової реалізації цього права
на основі надання рівних можливостей вони повинні:

– забезпечити обов’язковою, доступною, безоплатною освітою
всіх дітей;

– сприяти здобуттю середньої освіти у різних формах, в тому
числі загальноосвітнє і професійне навчання; зробити їх можливи-
ми і доступними для кожної дитини, а також розробити відповідні
заходи, як-то, впровадження безкоштовної освіти та надання, за
потреби, фінансової допомоги;

– зробити здобуття вищої освіти доступною для всіх на основі
врахування інтелектуальних здібностей у будь-який доречний спосіб;

– забезпечити доступність освітньої і професійної інформації
для всіх дітей;
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– вживати заходів для регулярного відвідування школи та змен-
шення випадків відрахування зі школи».

Отже, зазначається, що реально можна було б розпочати з на-
дання допомоги тим школам, які висловили бажання впроваджувати
інклюзивне навчання й приступити до проведення експерименталь-
них проектів в окремих областях з метою набуття досвіду і поступо-
вого його широкого впровадження.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
В ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ

Гришина Анна Георгіївна
IІІ курс, група ПЗ 21.3-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Анотація. В тезах доведено, що високі показники економічного зрос-
тання і соціального забезпечення, розвиненості демократичних інсти-
туцій, і, відповідно, рівня освіти засвідчують західноєвропейські країни.
Саме вони є досить гомогенними у культурно-історичному, світогляд-
ному, морально-етичному, економічно-політичному розумінні.

Аnnotation. The theses prove that the high rates of economic growth and
social security, the development of democratic institutions, and, accordingly,
the level of education are evidenced by Western European countries. They
are quite homogeneous in the cultural-historical, ideological, moral-ethical,
economic-political sense.

Культурно-історична єдність країн Західної Європи як сталого,
прогресивного, цивілізаційного утворення дає змогу досліджувати
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характерні риси західноєвропейського соціальнопедагогічного
простору, перш за все, на прикладі країн — лідерів європейського
співтовариства. Західноєвропейські системи загальної середньої
освіти, незважаючи на різноманітність типів та рівнів навчальних
закладів, які опікуються освітою, в тому числі, й школярів з обме-
женими можливостями, є одним із ключових елементів сучасної
європейської моделі соціального устрою, яка виявляється приваб-
ливою для країн, що позбулися тоталітарних режимів, наразі й для
України, з огляду на завдання та перспективи розв’язання назрілих
педагогічних та соціальних проблем. Відтак, освітянський досвід
цих країн, в тому числі пов’язаний з освітою дітей-інвалідів, цілком
аргументовано є об’єктом різноаспектного вивчення.

Як засвідчив проведений історико-аналітичний аналіз, в передо-
вих країнах Західної Європи, починаючи з 70-х років ХХ-го сторіч-
чя відбувалася перебудова організаційних основ спеціальної освіти,
зокрема інтегроване та інклюзивне навчання дітей з особливостями
розвитку визначено як основна форма здобуття освіти неповнос-
правними.

Італія посідає чільне місце у впровадженні ідей інтегрованого та
інклюзивного навчання, оскільки однією з перших серед європей-
ських країн визнала інтегративне та інклюзивне навчання для непов-
носправних дітей найприйнятнішою формою здобуття ними освіти.

Австрія, у цій країні функціонувала добре відлагоджена систе-
ма спеціальної освіти, до складу якої входили спеціальні школи для
дітей з порушеннями зору та слуху, порушеннями опорно-рухового
апарату, інтелектуальними вадами, емоційно-вольовими розладами
та комплексними порушеннями розвитку.

Бельгія є правовою основою освіти осіб з обмеженими можли-
востями здоров’я у Бельгії є «Закон про спеціальну освіту», при-
йнятий у 1970 році. Суттєві зміни до цього законодавчого акту було
внесено Декретом Уряду від 28 липня 1978 року. Закон визначає ос-
новні положення здобуття освіти неповносправними у світлі загаль-
ного реформування системи освіти, серед них — право батьків на
вибір освітньої установи для своєї дитини. Голандія з поміж інших
європейських держав цю країну вирізняє своєрідність розвитку
системи спеціальної освіти, її поступ характеризується логікою по-
будови і відсутністю неапробованих варіантів навчання.

Отже, значна увага при організації спільного навчання дітей
з особливостями розвитку та їхніх однолітків, як переконує проведе-
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ний науковий аналіз, приділяється роботі з батьками цих дітей,
вони мають змогу брати участь у розробці індивідуальних навчаль-
них планів, одержувати консультаційну допомогу від спеціалістів.

Список використаних джерел

1. Введення у соціальну роботу: Навчальний посібник Т.В.Семигіна,
І.М.Грига, О.С.Шевчук та ін. К.: Фенікс, 2001. 288 с.

2. Гриценок Л.І., Обухівська А.Г., Панок В.Г. та ін. Психологічна служба
та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (по -
каз ники розвитку за підсумками 2004–2005 навчального року) К.: Ніка-
Центр, 2005. 30 c.

3. Даніелс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до
загальноосвітніх класів. Львів: Т-во «Надія», 2000. 255 с.

4. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття.) К.:
Райдуга, 1994. 61 с.

5. Терещенко А.Л. Поняття та зміст адміністративно-правового регу-
лювання захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закла-
дах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Випуск 5.
С. 79–83.

НОВИЙ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Дубенко Ганна Вадимівна
ІІІ курс, група ПЗ-21.3-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент

Анотація. Нещодавно було затверджено новий Порядок організа-
ції інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.
Документом вводиться диференційований підхід до забезпечення під-
тримки учням з особливими освітніми потребами у закладах загальної
середньої освіти, затверджується нова форма індивідуальної програ-
ми розвитку та вводяться п’ять рівнів підтримки в освітньому проце-
сі для учнів з особливими освітніми потребами.

Аnnotation A new Procedure for the organization of inclusive education in
general secondary education institutions was recently approved. The document
introduces a differentiated approach to providing support to students with spe-
cial educational needs in general secondary education institutions, approves
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a new form of individual development program and introduces five levels of
support in the educational process for students with special educational needs.

У той час, як в країнах Європи інклюзивна освіта наявна давно,
в Україні вона набирає обертів останніми роками. За кордоном
ніхто не звертає уваги на особливості дитини, там реально оціню-
ють її можливості. У нашій країні все ще є проблеми, пов’язані з уп-
ровадженням інклюзивної освіти, хоча вже є перший позитивний
досвід. Попри велику кількість змін у законодавстві щодо інклю-
зивної освіти та певні практичні здобутки, ще є проблема розумін-
ня концепції інклюзивної освіти і, як результат цього, труднощі
у визначенні можливих механізмів її впровадження.

З 1 січня 2022 року інклюзивне навчання буде організовано за
новим порядком. Уряд затвердив нову форму індивідуальної про-
грами розвитку, ввів рівні підтримки в освітньому процесі для учнів
з ООП, які навчаються в інклюзивних класах, і встановив правила
надання підтримки. МОН стоїть на засадах формування безпереш-
кодного освітнього середовища, як це визначено Законом України
«Про освіту» та Національною стратегією зі створення безбар’єрно-
го простору в Україні на період до 2030 року.

Документом вводиться диференційований підхід до забезпе-
чення підтримки учням з особливими освітніми потребами у закла-
дах загальної середньої освіти, затверджується нова форма індиві-
дуальної програми розвитку та вводяться п’ять рівнів підтримки
в освітньому процесі для учнів з особливими освітніми потребами.

У Порядку визначено шляхи, якими органи державної влади,
органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови
для здобуття освіти учнями з особливими освітніми потребами:

– належне фінансове, кадрове, матеріально-технічне, методич-
не забезпечення закладів освіти;

– підвезення учнів до закладів освіти і у зворотному напрямку;
– забезпечення доступності території закладів освіти, будівель,

споруд та приміщень для учнів, забезпечення універсального ди-
зайну закладів освіти;

– забезпечення необхідними допоміжними засобами для на-
вчання, відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засоба-
ми для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах
освіти;

– облаштування та обладнання ресурсної кімнати та медіатеки;
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– залучення фахівців для надання корекційно-розвиткових та
психолого-педагогічних послуг (допомоги) (із числа працівників
закладу освіти та/або додатково залучених фахівців, з якими заклад
освіти або відповідний орган управління у сфері освіти укладають
цивільно-правові договори);

– забезпечення доступу учнів до Інтернету, а також за потреби
до термінального та спеціального допоміжного обладнання.

Вважаю добрим що разом з вибором курсу на розвиток інклю-
зивної освіти значно посилилась увага до якості й доступності осві-
ти для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з ін-
валідністю.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА — 
ШЛЯХ ДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Дума Марія Володимирівна
старший викладач кафедри правознавства

Івано-Франківська філія Університету «Україна»

Анотація. В даних тезах викладено основні поняття інклюзії та
інклюзивної освіти. Перелічені міжнародні документи, які допомага-
ють захищати та пропагувати права осіб з інвалідністю. Також пе-
рераховуються основні принципи підходу до освіти, що ґрунтується на
застосуванні прав людини.

Annotation. These theses set out the basic concepts of inclusion and in-
clusive education. Listed are international instruments that help protect and
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promote the rights of persons with disabilities. The basic principles of the ap-
proach to education based on the application of human rights are also listed.

Інклюзія — це політика та процес (процес збільшення рівня учас -
ті), які дають змогу всім громадянам брати участь у всіх програмах.

Інклюзивна освіта — процес укріплення можливостей системи
освіти для охоплення всіх громадян. ЮНЕСКО (Організація Об’єд -
наних Націй з питань освіти, науки і культури) розглядає інклюзію
як динамічний метод позитивного реагування на багатоманітність
учнівського, студентського контингенту та ставлення до індивіду-
альних відмінностей не як до проблеми, а як до можливостей зба-
гачення навчального процесу.

В основі інклюзивної освіти лежить право людини на освіту,
проголошене Загальною декларацією прав людини (1948 р.) і кожна
держава зобов’язана забезпечити реалізацію цього права для всіх,
незважаючи на індивідуальні особливості.

У багатьох країнах світу в 1970-ті роки відбулися значні зміни
в ставленні до осіб з інвалідністю. Пропаганда концепції інклюзії
дала змогу всім особам з інвалідністю брати участь у різноманітних
програмах, бути включеними і залученими до життя суспільства.
Процес включення означає фокусування на розвиток системи та
перетворення її на універсальну. Наприклад, щодо здобувачів освіти
з інвалідністю (особливими потребами) включення ілюструє перене-
сення акценту з догляду на освіту та особистий розвиток. Включення
базується на визнанні здібностей і потенціалу всіх громадян до роз-
витку, якщо суспільство здатне задовольнити їхні потреби.

Було прийнято низку міжнародних документів, які допомогли
сконцентрувати увагу на принципі включення як на підході, що
відповідає на запити осіб з інвалідністю. Міжнародний рік інвалідів
(1981 р.) став поворотним пунктом в усвідомленні проблем, які сто-
ять перед людьми з інвалідністю.

Десятиліття людей з інвалідністю (1982–1993): міжнародні до-
кументи, які з’являються в ці роки, допомагають захищати та про-
пагувати права осіб з інвалідністю.

Зокрема, одним із документів, що підсилив правовий захист
осіб з інвалідністю стала Конвенція ООН про права дітей (1989 р.),
яка підкреслила: всі права стосуються всіх дітей без дискримінації
на будь — якому грунті, включаючи інвалідність. Ця Конвенція
також проголошує право на спеціальний догляд, освіту, медичне
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обслуговування, навчання та реабілітацію. Всі ці права повинні за-
безпечуватися, щоб кожна дитина змогла досягти «найповнішої со-
ціальної інтеграції та індивідуального розвитку, включаючи духов-
ний та культурний розвиток».

Крім того, в інших основоположних міжнародних договорах
про права людини — Конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з дискри-
мінацією в освіті (1960 р.) та про ліквідацію всіх форм дискримінації
по відношенню до жінок (1979 р.) — не лише підкреслюється забо-
рона дискримінації, а й наголошується на необхідності активного її
викорінення. З цих прав логічно випливає, що всі громадяни мають
право здобувати такий вид освіти, що не піддає їх дискримінації, за
жодною ознакою: наприклад, на основі етнічної приналежності,
релігії, економічного статусу, статусу біженця, мови, статі, обмеже-
них можливостей тощо і що держава має вживати заходів для реалі-
зації цих прав у будь — якому навчальному середовищі.

Підхід до освіти, що ґрунтується на застосуванні прав людини,
включає в себе три основні принципи:

– доступ до освіти;
– рівність, інклюзія та відсутність дискримінації;
– право на якісну освіту, зміст та процеси.
В Україні ідеї інклюзивного навчання, попри всю дискусійність

питань «за» чи «проти», досить швидко поширюються і знаходять
підтримку серед батьків, вчителів, викладачів та інших верств насе-
лення. Зокрема, дедалі більше батьків бажають навчати своїх дітей
з проблемами розвитку у найближчій до місця проживання навчаль-
ній установі, як це роблять всі інші. Зростає спротив батьків навчанню
дітей у спеціальних навчальних закладах, особливо у школах — ін-
тернатах. У суспільства все частіше лунають думки про те, що:

1) особи з інвалідністю повинні мати такі ж можливості в одер-
жані освіти, як інші;

2) особи з інвалідністю повинні навчатися в найближчих до
місця проживання школи, коледжу, інституту, університету разом зі
своїми ровесниками.

Водночас є багато батьків, які хочуть, щоб їхні діти навчалися
у спеціальних навчальних закладах, вважають навчання там більш
професійним і часто комфортним для їхніх дітей і вигідним для
сім’ї. За законом вони мають на це право. Є випадки звернень бать-
ків, щоб перевести дитину з інклюзивно — інтегрованих умов на-
вчання у спеціальний навчальний заклад.
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Отже, освіта є тією ж наріжною основою, від якої залежить ви-
живання людства і розвиток нації, це важлива інвестиція, де ком-
проміси неприпустимі. Відтак, потрібно вивчити шляхи мінімізації
марного витрачання ресурсів і способи оптимального їх викорис-
тання задля підвищення економічної ефективності освіти.
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Анотація. В данних тезах викладено історія розвитку освітнього
середовища для людей з інвалідністью в різних країнах світу. Перелічені
проблеми з якими стикалися діти з особливими освітніми проблемами
та їх батьки. Також вказані причини, чому саме потрібне інклюзивне
середовище в навчанні. Та розкриті труди вчених.

Annotation. These theses tell the story of the development of the educa-
tional environment for people with disabilities in different countries. The pro-
blems faced by children with special educational problems and their parents
are listed. The reasons why an inclusive learning environment is needed are
also indicated. And the works of scientists are revealed.

У різних країнах світу інклюзія існує вже не один десяток років.
Можна сказати, що вона стала світовою тенденцією, яка певною мі -
рою віддзеркалює цивілізаційний pівень суспільства тіеї чи іншої дер-
жави. Серед країн із найбільш досконалим і розвинутим законодав-
ством у галузі інклюзивної освіти найчастіше називають Канаду, Kiпp,
Данію, ЮАР, Іспанію, Бельгію, Швецію, Великобританію, США. На -
приклад, законодавство Італії підтримує інклюзивну освіту з 1971 ро -
ку. Причому акцент робиться не на навчання, а на соціалізацію. В ре-
зультаті «особливі» діти стають повноцінними членами суслільства.
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Західноєвропейські системи загальної середньої освіти, незва-
жаючи на різноманітність типів і рівнів навчальних закладів, які
oпікуються освітою, в тому числі й дітей з особливими освітніми
потребами, є ключовими елементами сучасної європейської моделі
соціального устрою, яка виявляється привабливою для країн, що
позбулися тоталітарних режимів, наразі й для України, з огляду на
завдання та перспективи розв’язання назрілих педагorічних і соці-
альних проблем.

До XIX ст. навчати і лікувати дітей з порушеннями у розвитку
практично не намагалися. Вони залишалися вдома зі своїми роди-
нами, або їх віддавали до притулків. Часто такі діти були тягарем для
своїх сiмей і родини зверталися за допомогою в нагляді за ними.

Першу спробу навчати дітей з порушеннями у розвитку зробив
у 1800 р. Французький лікар Жан-Марк Iтард. Він розробив унікальну
методику, яку згодом запозичили педагоги і науковці зі США. По слі -
довники Iтарда заснували організацію, яка здійснювала наукові до-
слідження порушень розвитку. 1830 року в Сполучених Штатах Аме -
рики створено перші школи для сліпих та глухих. Учні в цих школах
були ізольовані і навчалися за спеціальними програмами, розроблени-
ми для окремих груп осіб. Так, у школах для глухих використовували
альтернативні системи спілкування, мову знаків, мову жестів тощо.
Оскільки це були великі заклади, вони часто знаходилися за сотні кі-
лометрів від домівок учнів і діти перебували в них майже весь час.

У Росії систему формальної спеціальної освіти започатковано
після революції 1917 р. Дітей утримували у спеціальних закладах за
державний кошт, оскільки звичайні школи не були відповідним
чином обладнані і діти з особливими освітніми потребами не могли
в них навчатися. У цей час були сформульовані соціокультурні тео-
рії Л. Виготського. Вони досягли західних країн лише через п’ятде-
сят років та справили величезний вплив на систему освіти дітей
з порушеннями у розвитку в усьому світі.

Вчений писав про шкідливий вплив на дітей з порушеннями
у розвитку соціальної ізоляції. Він дійшов висновку, що, відриваю-
чи таких дітей від сімей та друзів і створюючи для них особливе со-
ціальне довкілля, суспільство викликає в них «вторинну інвалід-
ність». Такі дії дуже негативно відбиваються на дітях, оскільки при
цьому не враховуються їхні основні соціальні потреби.

На початку ХX ст. італійська лікарка Маpія Монтессорі створи-
ла «Дитячий дім» для захисту і виховання дітей бідняків у Римі.
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Вона була переконана, що до дитячої індивідуальності необхідно
ставитися з повагою, слід дозволяти дітям робити вибір і заохочува-
ти їх до розв’язання проблем. Марія Монтессорі намагалася розви-
вати у дітей Bміння та навички, які давали б змогу дітям самостійно
себе обслуговувати.

Поступово в США, Австралі, Канаді батьки почали спонукати
педагогів залучати дітей з особливими освітніми потребами до зви-
чайних клаcів. Родини прагнули, щоб їні діти залишалися в рідних
домівках, до них ставилися б як до повноцінних членів родини. На
початку 50-х років батьки й адвокатські спілки в Сполучених Штатах
Америки виграли кілька важливих судових процесів, спираючись на
статті Конституції США. Після цього, діти з порушеннями отримали
можливість навчатися у звичайних школах на законній основі.

Отже, в передових країнах Західної Європи, починаючи з 70-х ро -
ків XX ст. відбувалася перебудова спеціальної освіти. Зокрема, ін-
тегроване та інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми
потребами було визначено як основну форму здобуття ними освіти.
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Анотація. В даних тезах зазначено періоди від ненависті до при-
йняття людей з інвалідністью. Розкрито хронолігчний порядок етапів
на міжнародному рівні, та в межах нашої крайни. Порівняння країн
Європи та СРСР, щодо розвитку інклюзивної освіти.

Annotation. These theses indicate the periods from hatred to the acceptan-
ce of people with disabilities. The chronological order of stages at the inter-
national level and within our extremes is revealed. Comparison of European
countries and the USSR on the development of inclusive education.
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В еволюції стосунків суспільства і держави до ocіб з порушен-
нями в розвитку виділяються п’ять періодів, які охоплюють часо-
вий проміжок у дві з половиною тисячі років — шлях від ненависті
й агресії до прийняття, партнерства та інклюзії осіб з інвалідністю.

Перший період (996–1715 рp.) — від агресї та зневаги до усві-
домлення необхідності піклуватися про людей з порушеннями в роз-
витку. Умовною межею цього періоду в Західній Європі є відкриття
в Hімеччині першого притулку для сліпих (1198 р.). У Росій ській
імперії створюються перші монастирські притулки (1706–1715 рp.).

Другий період (1715–1806 рp.) — від усвідомлення необхідності
піклуватися про осіб з порушеннями в розвитку до усвідомлення
навчати частину з них. Умовна межа — відкриття у Франції спеці-
альних шкіл для глухонімих і сліпих (1770–1784 рp.). У Російській
державі відкриття перших спеціальних шкіл для глухих та сліпих
(1806–1807 рp.).

Третій період (1806–1927 рp.) — від усвідомлення можливостей
усвідомлення доцільності навчати три категорі дітей: з порушеннями
слуху, зору та розумово відсталих. Умовний кордон — остання чверть
XIX століття. Ухвалення у західносвропейських державах законів про
загальну початкову освіту і на цій основі — законів про навчання глу-
хих, сліпих і розумово відсталих дітей. У Радянському Союзі створен-
ня спеціальних шкіл для глухих, сліпих і розумово відсталих дітей від-
бувалося у зв’язку з прийняттям Закону про Всеобуч (1927–1935 рp.).
51 Теорія та методика інклюзивного навчання) Саме в цей період
у школах Західної Европи на тлі розгортання мережі спеціальних за-
кладів робляться спроби спільного навчання дітей з порушеннями
психофізичного розвитку зі своіми здоровими однолітками. В Австрії
у 1846 р. було ухвалено закон, який передбачав створення можливос-
тей для навчання сліпих дітей разом зі зрячими. Подібні законодавчі
акти були в Англії, шотландії та інших європейських країнах.

Четвертий період (1927–1991 pp.) — від усвідомлення необхід-
ності навчання певної частини дітей з порушеннями до розуміння
необхідності навчати всіх дітей з порушеннями в розвитку. В За -
хідній Євроni цей період від початку XX століття до кінця 70-х років
характеризується розвитком законодавчої бази спеціальної освіти
та структурним удосконаленням національних систем. Саме у цей
період з 70-х років ХX століття у світовій освітній політиці на тлі
економічного зростання розвитку суспільних демократичних сто-
сунків у передових державах світу чітко визначилися антидискри-
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мінаційні настрої за будь-якою ознакою: національною, етнічною,
релігійною, pівнем психофізичного розвитку. Національні анти-
дискримінаційні законодавчі акти затверджуються з урахуванням
основних положень Декларацій ООН. Формується нова культурно
iсторична норма — повага до відмінностей між людьми.

Пятий період (1991 р. й донині) від сегрегативного дітей з особ-
ливими освітніми потребами до інклюзивної освіти. В Західній
Европі з кінця 70-х років значно скорочується кількість спеціаль-
них шкіл, збільшується кількість спеціальних класів у загальноос-
вітніх школах, учнів з особливими освітніми потребами починають
навчати у загальноосвітніх школах в інклюзивному середовища.

Таким чином, можна від слідкувати тенденцію розвитку інклю-
зивної освіти в різних країнах світу за хронологічним порядком.
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Анотація. В тезах проаналізовано правовий статус людей з інва-
лідністю, який закріплено в законах України та ратифіковано на те-
риторії нашої держави. Метою є донести до суспільства, що всі люди
(громадяни) є рівними в правах і обов’язках.

Annotation. This thesis analyzes the legal status of people with disabili-
ties, which is enshrined in the laws of Ukraine and ratified on the territory of
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our state. The aim is to communicate to society that all people (citizens) are
equal in rights and responsibilities.

На території нашої держави «Інвалідом» — є особа зі стійким роз-
ладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком
травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження
життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

Інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом екс-
пертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи цен-
трального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я.

На території України основні права осіб з інвалідністю охоро-
няються:

– Конституцію України;
– Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів

в Україні»;
– Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про пра -

ва інвалідів).
Конституцією України ІІ розділом «Права, свободи та обов’язки

людини і громадянина» закріплено широкий спектр прав і свобод
людини й громадянина, що охоплює всі без винятку права і свободи
та рівність громадян (осіб, що мешкають на території) України.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук -
раїні» визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для
участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспіль-
ства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам
ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та
вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можли-
востями, здібностями і інтересами.

Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інва-
лідів) — міжнародний договір ООН про права людини, спрямова-
ний на захист прав та гідності людей з обмеженими можливостями.
Сторони Конвенції зобов’язані сприяти, захищати та забезпечува-
ти повне здійснення своїх прав людьми з обмеженими можливостя-
ми та забезпечити повну їх рівність перед законом.

Правовий статус особи з інвалідністю характеризується тим, що
як громадянин держави така особа володіє всією повнотою конститу-
ційних прав, свобод і обов’язків, тобто володіє загальним правовим

318

Секція VI Правові та організаційні засади формування   



319

статусом; з іншого боку, як особа, яка має певні вади здоров’я, вона на-
ділена додатковими правами та пільгами, або на неї покладені додат-
кові обмеженнями, тобто є володарем спеціального правового статусу.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
сприяють забезпеченню прав інвалідів щодо включення до суспіль-
ного життя нарівні з іншими громадянами.
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Анотація. У тезах розкрито питання державної політики у сфері
зайнятості осіб з інвалідністю. Досліджуються спеціальні гарантії
щодо захисту окремих категорій працівників, які найчастіше зазнають
дискримінації за станом здоров’я. Визначена відповідальність в кримі-
нальному та адміністративному законодавстві України за порушення
прав осіб з інвалідністю.

Аnnotation. The thesis reveals the issue of state employment policies for
people with disabilities. Special safeguards are being explored to protect certain
categories of workers who are most often discriminated against on the grounds
of health. The responsibility in the criminal and administrative legislation of
Ukraine for violation of the rights of persons with disabilities is defined.
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Конституція України проголосила найвищою соціальною цін-
ністю людину, її права та свободи, а визнання, дотримання і захист
прав і свобод людини та громадянина — обов’язком держави.

Основоположними принципами державної політики щодо осіб
з інвалідністю є принципи рівності та недискримінації.

Аналіз національного законодавства дає можливість зробити
висновок стосовно того, що зміст рівності полягає у рівності всіх
перед законом. Цей принцип спрямований на створення у суспіль-
стві умов для поваги відмінностей, усунення несприятливих умов
і забезпечення того, щоб всі жінки, чоловіки, дівчата і хлопці у по-
вній мірі брали участь в житті суспільства на рівних умовах.

Національне законодавство містить норми, які регулюють пи-
тання притягнення правопорушників до відповідальності за пору-
шення прав осіб з інвалідністю.

Зокрема, у Кримінальному Кодексі України закріплено універ-
сальну норму, відповідно до якої пряме чи непряме обмеження
прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пе-
реконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, є кри-
мінально-караними діяннями.

Кримінальний Кодекс України містить заборону щодо застосу-
вання до осіб з інвалідністю першої або другої групи покарання
у вигляді громадських робіт та обмеження волі.

Згідно зі ст. 52 Кримінального процесуального Кодексу Украї ни
щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі
тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права у криміналь-
ному провадженні, забезпечується обов’язкова участь захисника.

Ст. 140 Кримінального процесуального Кодексу України вста-
новлено заборону на застосування приводу свідка до осіб з інвалід-
ністю першої або другої груп, а також особи, яка одноосібно вихо-
вує дітей — з інвалідністю.

Окремі додаткові гарантії встановлено і в КУпАП. Зокрема,
ним встановлено заборону щодо призначення осіб з інвалідністю І
або ІІ групи адміністративного стягнення у виді громадських робіт,
а також стосовно застосування до таких осіб адміністративного
арешту. Крім того, забороняється позбавляти права керування за-
собами транспорту осіб, які користуються цими засобами в зв’язку
з інвалідністю, за винятком визначених законом випадків.

320

Секція VI Правові та організаційні засади формування   



321

КУпАП також передбачено відповідальність за:
– невиконання посадовою особою, яка користується правом

приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка ви-
користовує найману працю, нормативу робочих місць для працев-
лаштування осіб з інвалідністю, неподання Фонду соціального за-
хисту осіб з інвалідністю звіту про зайнятість та працевлаштування
осіб з інвалідністю;

– порушення вимог законодавства, будівельних норм, держав-
них стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час
нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ре-
монту об’єктів чи споруд.

Кримінальний Кодекс України встановлює відповідальність за
незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів,
а також інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене
щодо матері, яка має дитину — з інвалідністю.

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
ГАНДИКАПІЗМУ

Лихонос Анна Олександрівна
І курс, група ПЗ-21-2фмб-pl, спеціальність «Право»

Полтавський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Стрілко Д. Л., викладач вищої категорії

Анотація. В даних тезах здійснено аналіз соціально-психологічних
чинників, що зумовлюють появу гандикапізму в суспільстві.
Зазначено, що феномен гандикапізму невіддільний від явища гандика-
пу. Звернено увагу на необхідності розроблення комплексу заходів щодо
зниження ступеня негативного ставлення до осіб з інвалідністю.

Annotation. In these theses the analysis of the social and psychological
factors causing emergence of handicapism in a society is carried out. It is
noted that the phenomenon of handicapism is inseparable from the phenome-
non of handicap. Attention is drawn to the need to develop a set of measures
to reduce the degree of negative attitudes towards people with disabilities.

Проблему неприйняття здоровими людьми осіб з інвалідністю
варто розглядати спираючись на дефініцію гандикапізму. Ста виць -
кий О. О. вважає, що гандикапізм — це негативне ставлення до людей
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з особливими потребами, що знаходить свій прояв у суспільстві та
діє на рівні соціальних установок та стереотипів.

Бартель Н. виокремила групи факторів, що призводять до появи
гандикапізму, поділивши їх на генетичні та психологічні. До гене-
тичних детермінант належать інстинкт, збереження ідентичності та
прагнення до самоідентифікації. Психологічні ж реалізуються
через відчуття страху, безпорадності, тривоги, ненависті, ворожос-
ті, огиди та прагнення до домінування.

Важливими джерелами формування гандикапізму як суспільного
явища є стигматизація стереотипізація, стигматизація, інтолеран-
тність, соціальна нестабільність та культурно-психологічна дистанція.

Феномен гандикапізму невіддільний від явища гандикапу.
Гандикап — це стан, зумовлений особливими психофізичними по-
требами людини, що ускладнює процес її адаптації в суспільстві та
перешкоджає їй досягти оптимального рівня розвитку. Форму -
вання психологічного комплексу гандикапу розпочинається, коли
людина з інвалідністю стикається з негативними оцінками, що
формуються на основі стереотипів. У кінцевому результаті людина
починає сприймати себе відповідно до цих уявлень, що призводить
до зниження самооцінки.

У зв’язку з цим необхідно розробити комплекс заходів щодо зни-
ження ступеня гандикапізму. Необхідним є впровадження у суспільну
свідомість образу осіб з інвалідністю як успішних людей, здатних до
самореалізації. Засоби масової інформації мають поширювати мате-
ріали, в яких люди з фізичними вадами беруть участь у громадському
житті, досягають успіху в професійній діяльності, є корисними члена-
ми суспільства. Це допоможе зламати глибоко вкорінені в суспільстві
негативні стереотипи щодо людей з інвалідністю.

На особистому рівні подолання гандикапності допоможе високо
сформована толерантність, емпатія та наявність мотивації до активної
та конструктивної взаємодії з людьми, що мають особливі потреби.

Отже, негативне ставлення до людей з інвалідністю та посилена
увага до їх фізичних вад, а не на особистісні якості — це фактори, які
ускладнюють процес інтеграції людей з особливими потребами у здо-
рове суспільство. Розвиток толерантності, емпатії та усунення стигм,
стереотипів по відношенню до осіб з фізичними вадами значно при-
скорить їхню адаптацію у суспільстві. Слід позитивно сприймати
людей з особливими потребами, акцентуючи увагу не на відмінні оз-
наки, а на риси, що є спільними для всіх соціальних груп.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: 
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лісний Іван Анатолійович
старший викладач кафедри правознавства та фінансів

Лісовець Марія Андріївна
IV курс, групи ПЗ-18-1, спеціальності «Право»

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Анотація. Стаття присвячена аналізу нормативних документів
щодо правового забезпечення навчання дітей з особливими освітніми
потребами. Здійснено аналіз міжнародних актів, які визначають ос-
новні принципи і напрями інклюзивної освіти.

Аnnotation. The article is devoted to the analysis of normative docu-
ments on the legal provision of education of children with special educational
needs. The analysis of the international acts defining the basic principles and
directions of inclusive education is carried out.

Актуальність проблеми. У наш час інклюзивна освіта, стаючи
реальністю, неухильно «долучає» і «втягує» в себе всі країни світу.
Але інтенсивно входячи в практику, інклюзивна освіта ставить
перед освітньою системою багато складних питань і нових завдань.
На відміну від зарубіжної системи освіти, в якій інклюзія має бага-
тий досвід і законодавче закріплення, наша вітчизняна інклюзія
тільки починає складатися і розвиватися.

Вивченням законодавства України щодо забезпечення інклюзив-
ного навчання займалися: А. Колупаєва, Ю. Найда, Н. Софій та ін.

Виклад основного матеріалу. У багатьох країнах Європи почали
відбуватися реформи щодо залучення до навчального процесу дітей
з особливими потребами. Ці зміні знайшли своє відображення як
у міжнародних, так і в національних нормативно правових актах.
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Всесвітня програма дій щодо інвалідів та кілька інших докумен-
тів ООН послужили моральної і політичної основою для розробки
Стандартних правил, у тому числі тих, що відносяться до питання
освіти інвалідів. Прийняття Саламанської декларації в 1994 р. поси-
лило увагу науковців, педагогів різних країн до розробки змістовних
аспектів інклюзивної освіти. Першим напрямом стала розробка на-
укових рекомендацій про навчання дітей з обмеженими можливос-
тями відповідно до наступних принципів: учні з особливими потре-
бами відвідують ті ж школи, що і звичайні діти; навчаються спільно,
але мають індивідуальні особливості особистісного і освітнього роз-
витку. Прийнята Саламанська декларація про принципи, політику
та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами
підтвердила «прихильність освіти для всіх необхідність і невідклад-
ність забезпечення для дітей, молоді та дорослих з особливими ос-
вітніми потребами в рамках звичайної системи освіти».

Закон України «Про освіту» передбачає створення інклюзив-
них або спеціальних групи і класів для навчання осіб з особливими
освітніми потребами у уразі звернення особи з особливими освітні-
ми потребами або її батьків. Даний закон передбачає надання осо-
бам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та
корекційно-розвиткових послуг і зобов’язує органи державної
влади та органи місцевого самоврядування утворити інклюзивно-
ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами. Законодавець не обмежив коло суб’єктів, що мають
право на інклюзивну освіту лише особами з інвалідністю, а ввів
ширше поняття — «особа з особливими освітніми потребами» —
особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки
в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Відповідно до Концепції розвитку інклюзивної освіти в Україні
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України інклю-
зивне навчання — це комплексний процес забезпечення рівного
доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами
шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних за-
кладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів
навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-
пізнавальної діяльності таких дітей.

Сучасний етап еволюції освіти осіб з особливими освітніми по-
требами, суть якого полягає в реалізації принципу «від рівних прав —
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до рівних можливостей, від інституалізації — до інтеграції», в Ук -
раїні характеризується такими основними напрями:

– забезпеченням рівного доступу до якісної освіти, права вибо-
ру особами з інвалідністю різних типів навчальних закладів, форм
навчання;

– зростанням навчально-реабілітаційних центрів, в яких дітям
з особливими потребами та їх батькам надається відповідна компл-
ексна, зокрема психолого-педагогічна допомога;

– суттєвою відмінністю таких центрів є те, що в багатьох із них
зустрічаються діти різних нозологічних груп, часто з комплексними
проблемами розвитку;

Висновки. Безумовно, що інклюзивна освіта грає велику роль
у процесі адаптації дитини-інваліда в навчальне середови — ще
і є першим кроком до успішної та ефективної освіти таких дітей. На
жаль, на практиці залучення дітей-інвалідів до повноцінного на-
вчання є досить складним в нашій країні. Цей факт зумовлює по-
требу вдосконалення діючої державної політики у сфері освіти та
чинної нормативно-правової бази, яка регламентує питання надан-
ня освітніх послуг інвалідам, у тому числі й питання впровадження
інклюзивного навчання.Вважаємо, що для досягнення більш висо-
кого та ефективного рівня освіти осіб із вадами здоров’я потрібно
посилити інформаційне забезпечення реалізації прав на освіту ін-
валідів в України, активізувати впровадження нових технологій, ін-
новаційних розробок у даній сфері та забезпечити реалізацію онов-
леного освітнього законодавства на практиці.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ЗГІДНО УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Ліщинський Владислав Юрійович
ІІІ курс, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Анотація. В даній роботі описано сучасні проблеми працевлашту-
вання осіб з особливими потребами в Україні. Виявлено суттєві недоліки
діючого законодавства у сфері правового регулювання працевлашту-
вання осіб с особливими потребами. Розроблено заходи з вдосконалення
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організаційно-правових заходів працевлаштування осіб з інвалідністю
в сучасному стані.

Annotation. This paper describes the current problems of employment of
people with special needs in Ukraine. Significant shortcomings of the current
legislation in the field of legal regulation of employment of persons with spe-
cial needs have been revealed. Measures have been developed to improve the
organizational and legal measures for the employment of persons with disa-
bilities in the current state.

Особливої уваги проблема зайнятості осіб з особливими потре-
бами набуває з постійним зростанням їхньої чисельності та низьким
рівнем зайнятості, за рахунок чого виникає соціальна напруга в сус-
пільстві, оскільки для осіб с особливими потребами мати роботу —
це можливість підвищити свій соціальний статус, свою значущість.

Ключовою ланкою 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 забезпечення
(з урахуванням їх минулого трудового та страхового стажу), з метою
підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю виникає необхід-
ність у створенні Єдиної Інформаційної бази даних осіб з інвалід-
ністю, 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 ба-
жають 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.

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

– максимальна співпраця при вирішенні питань професійної
реабілітації осіб з інвалідністю та їх працевлаштування між МСЕК,
органами праці та соціального захисту населення, Фондом соціально-
го захисту осіб з інвалідністю, службою зайнятості, громадськими ор-
ганізаціями осіб з інвалідністю, роботодавцями з метою координації
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та консолідування спільних зусиль на вирішення завдань щодо
створення робочої системи працевлаштуванню осіб з інвалідністю,

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

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

– створити методику атестації робочого місця інваліда та типо-
вих документів, які видаються в процесі атестації робочого місця,
призначеного для працевлаштування інваліда;

– розробити та запровадити податково-кредитний механізм, спря-
мований не створення роботодавцями робочих місць для осіб з інва-
лідністю, в тому числі додаткових, понад установлений 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 пи-
тань відкриття та підтримки власного бізнесу, розробити механізм
надання інвалідам безпроцентних позик із Фонду соціального за-
хисту осіб з інвалідністю на відкриття ними власної справи та під-
тримку власного бізнесу;

– передбачати створення і збереження робочих місць для пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю на спеціалізованих підприєм-
ствах, збільшивши їхню кількість, удосконалити механізм держав-
ної підтримки 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 ін-
валідністю у територіальні служби зайнятості.
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Анотація. В даній праці опрацьовано та проаналізовано поняття
працевлаштування осіб з особливими потребами. Метою проведення
даної праці є залучення молоді з особливими потребами. В даній роботі
описано поняття прав осіб с особливими потребами на працю, на віль-
ний вибір роботи, на чесні та адекватні умови праці.

Annotation. This paper elaborates and analyzes the concept of employ-
ment of people with special needs. The purpose of this work is to attract young
people with special needs. This paper describes the concept of the rights of
persons with special needs to work, to free choice of work, to honest and ade-
quate working conditions.

Поняття працевлаштування відрізняється у широкому та вузь-
кому значеннях. Працевлаштування — це система організаційних,
фінансових та правових заходів, націлених на забезпечення трудо-
вої зайнятості населення. У широкому значенні працевлаштування
зводить всі форми праці, що не суперечать законодавству, охоплюю-
чи самостійне забезпечення роботою, охоплюючи трудову роботу,
підприємництво. Потрібно брати до уваги, що поняття працевлаш-
тування більш вузьке, ніж поняття зайнятості, саме працевлашту-
вання передує зайнятості і є його важливою запорукою.

Актуальність теми обгрунтована тим, що молодь — ключова ру-
шійна сила передового світу. Вона знаходиться у центрі міжнарод-
них, громадських, фінансових і політичних заходів. Завдяки високій
мобільності та еластичності дій молоді, люди можуть впливати на
громадський прогрес, визначаючи майбутнє суспільства. Одним із
перспективних напрямів залучення молоді до громадських процесів
держави вважається забезпечення молоді робочими просторами.

Якщо підприємство не робить норматив робочих просторів, то
йому загрожують адміністративні покарання. Але роботодавці вия-
вили можливість ігнорувати санкції. Ще деяким наймачам «прості-
ше» заплатити штраф за ненадання робочих просторів особам з ін-
валідністю, замість того щоб оформляти їх.
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Основні перешкоди шляху до успішного працевлаштування:
Колектив здебільшого не готовий правильно сприймати у ко-

лективах співробітників, які відрізняються чимось від них. Навіть
люди, які, маючи вищу освіту, не можуть владнатися на роботу тіль-
ки внаслідок того, що у їх є деякі розлади функцій організму;

Роботодавці не зацікавлені в забезпеченні робочими просторами
людей з особливими потребами, що вимагає грошових витрат; На -
при клад, іменоване формальне працевлаштування. Українське зако-
нодавство змушує наймачів, брати працювати людей з інвалідністю,
а й брати на себе допоміжні заходи захищеності праці, які відповіда-
ють своєрідним особливостям цієї категорії службовців. Саме тому
деякі компанії вдаються до прийомів, пропонуючи спеціальним
співробітникам абсолютно незаконні форми співробітництва.

Одна з найпопулярніших — оформлення трудових відносин на
неповний робочий день з мінімальною оплатою. Людина практич-
но не буває помічена на робочому місці, тільки отримує кошти; не-
висока енергійність самих інвалідів у розшуках роботи; Стандарти
суспільства щодо інвалідів та їх потенціалу.

В Україні права інвалідів на здобуття громадської підтримки та
реабілітації зафіксовані у законі «Про основи громадської безпеки
інвалідів в Україні», який став необхідною віхою наближення сус-
пільної політики до великих еталонів. «У суспільстві досі не розумі-
ють, як відноситися до людини з інвалідністю. Конвенція ООН про
права інвалідів проголошує рівне ставлення до осіб з особливими
потребами. На практиці роботодавці не прагнуть стикатися з інва-
лідами, тому що їм потрібно приготувати низку паперів для праце -
влаштування інваліда. Простіше працевлаштувати фіктивно або ж
виплачувати адміністративні санкції».

Висновок. Хоча безробіття стало реальністю, кваліфіковані кадри
все ще необхідні. Саме кваліфіковані кадри, а не робоча міць низької
кваліфікації. Для того щоб спростити власникам роботи, а й компані-
ям гарантувати робочу силу, була створена державна служба зайнятос-
ті, її створення було обумовлено тим, що забезпечення зайнятості
і розміщення трудових ресурсів має не тільки соціально-економічне,
але і ґрунтовне юридичне значення. Тому що вона оформляє вкотре
з провідних складових, що сприяє розвитку економіки будь-якої дер-
жави. Зайнятість ще вважається умовою становлення особистості.
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Анотація. Тези присвячені загальним засадам зайнятості осіб з особ-
ливими потребами. Важливу увагу приділено створенню для цих осіб
сприятливих умов доступності до сфери зайнятості. Наведено низку
аргументів, які стосуються даної теми. Виокремлені ключові пробле-
ми щодо реалізації особами з особливими потребами права на працю.

Annotation. Theses are devoted to the general principles of employment
of persons with special needs. Important attention is paid to creating favorable
conditions for access to employment for these people. There are a number of
arguments related to this topic. The key problems concerning the realization
of the right to work by persons with special needs are singled out.

У статті 43 Конституції України йдеться мова про те, що кожен
має гарантоване державою право на працю, що включає можли-
вість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на
яку вільно погоджується. При цьому держава зобов’язана створю-
вати умови для повного здійснення громадянами права на працю.
Відповідне конституційне право реалізується шляхом залучення
осіб до сфери зайнятості.

Закон України «Про зайнятість населення» визначає зайнятість
як не заборонену законом діяльність осіб, пов’язану із задоволенням їх
особистих потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у гро-
шовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім’ї, які здійс-
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нюють господарську діяльність або працюють у суб’єктів господарю-
вання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно (стаття 1).

Перелічені вище норми законодавства у повній мірі узгоджу-
ються з вимогами міжнародно-правових актів, які трактують пи-
тання забезпечення, охорони та захисту права осіб з особливими
потребами на зайнятість.

Згідно до статті 27 Конвенції ООН про права осіб з інвалідніс-
тю відповідну категорію осіб в Україні наділено правом на працю на
рівні з іншими, а державу, зі свого боку, зобов’язало забезпечи -
ти особам з особливими потребами відкритість, інклюзивність 
і доступність ринку праці та мотивувати їх наймання у приватному
секторі.

При цьому з наукової точки зору, зайнятість осіб з інвалідністю —
це особисто здійснювана суспільно корисна діяльність осіб з інва-
лідністю, спрямована на їх соціалізацію та на реалізацію їх потен-
ціалу в повному обсязі, створення матеріальних і духовних благ для
задоволення потреб суспільства у цілому і зазначених осіб зокрема,
що, як правило, передбачає отримання доходу, і яка забезпечується
здійсненням державою заходів, спрямованих на забезпечення мож-
ливості осіб з особливими потребами реалізувати своє законне
право на працю без будь-яких проявів дискримінації. Отже, безза-
перечно, праця дає можливості особам з інвалідністю побороти не-
гативні наслідки своїх особливостей, покращити своє матеріальне
становище, приєднатися до суспільних верств тощо.

Право на зайнятість як і будь-яке інше право переважна біль-
шість осіб з особливими потребами може реалізувати виключно
в разі створення умов доступності, які б враховувати різноманітні
потреби цих осіб у без бар’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.

Відтак, доступність сфери зайнятості для осіб з особливими по-
требами — це не лише без бар’єрне приміщення місця роботи,
а й сприйняття колективом, надання необхідної інформації, належ-
на оплата праці, можливість дістатися місця роботи громадським
транспортом тощо.
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Слід розуміти, що з метою забезпечення права осіб з інвалід-
ністю на працю Конституцією України 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
5-відсоткової квоти працевлаштування на підприємствах, в устано-
вах та організаціях, надання послуг з їх професійної та трудової реа-
білітації, преференцій для працедавців, ведення обліку вакансій
для працевлаштування осіб з інвалідністю, навчання та переквалі-
фікацію тощо.

Але вже багато років поспіль актуальними залишаються питан-
ня створення інфраструктурної доступності навколишнього сере-
довища, у тому числі підприємств, установ та, до яких працевлаш-
товуються особи з інвалідністю, створення умов для належного
рівня комунікації осіб з особливими потребами, ліквідації їх фік-
тивної зайнятості, залучення до сфери зайнятості внутрішньо пере-
міщених осіб з інвалідністю та учасників АТО тощо.

Список використаних джерел

1. Конституція України : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Украї -
ни 26 черв. 1996 р.]. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

2. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Офіційний вісник
України. 2010. № 17. Ст. 799.

3. Про зайнятість населення : Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5067-VI.
Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. Ст. 243.

4. Петрусевич В. І. Адміністративно-правове регулювання зайнятості
інвалідів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Петрусевич Вікторія Іванівна ;
Нац. акад. внутр. справ. К., 2012. 226 с.

5. Ізуїта П.О. Європейський досвід правового регулювання охорони
праці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія:
Юридичні науки. Випуск 1. Том 1. Херсон, 2015. С. 157–161.

332

Секція VI Правові та організаційні засади формування   



333

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ:
ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ

Мозолюк-Боднар Людмила Миколаївна
к. ю. н., доцент кафедри правових та інформаційних технологій

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

Анотація. В даних тезах викладені правові положення опіки та
піклування в цивільному праві України. Зазначено, що інститут опіки
та піклування є надзвичайно важливою та особливою формою держав-
ної турботи про неповнолітніх дітей, що залишились без піклування
батьків та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпе-
чення їх прав та інтересів. Акцентовано увагу на основних відмінностях
опіки від піклування, серед яких: вік особи над якими вона встановлю-
ється; обсяг цивільної дієздатності особи-підопічного; обсяг цивільно-
правових обов’язків, якими закон наділяє опікунів та піклувальників.

Annotation. These theses set out the legal provisions of guardianship and
custody in the civil law of Ukraine. It is noted that the institution of guardi-
anship and care is an extremely important and special form of state care for
minor children left without parental care and adults in need of assistance to
ensure their rights and interests. Emphasis is placed on the main differences
between guardianship and custody, including: the age of the person over
whom it is established; the amount of civil capacity of the ward; the scope of
civil law responsibilities that the law gives to guardians and trustees.

Інститут опіки та піклування є надзвичайно важливою та особ-
ливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що за-
лишились без піклування батьків та повнолітніх осіб, які потребу-
ють допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів. Відповідно до
ч.1 ст. 55 Цивільного кодексу України опіка та піклування встанов-
люються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових
прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повноліт-
ніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати
свої права і виконувати обов’язки [1].

Опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сирота-
ми або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особа-
ми, які визнані недієздатними. При цьому, опікун замінює свого пі-
допічного в усіх правовідносинах. При цьому, закон дещо обмежує
опікуна у реалізації права підписання договору дарування від імені
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підопічного, а також не може представляти інтереси підопічного в су-
перечках між підопічним і дружиною, чоловіком або іншими близьки-
ми родичами. Крім того, ніхто з близьких родичів не може підписувати
з підопічним договору про передачу майна, крім договору дарування
на користь підопічного або передача в безоплатне користування.

Ст. 67 Цивільного кодексу України визначено, що після вста-
новлення опіки виникають певні права і обов’язки у сторони, яка
бере на себе зобов’язання опікуна. Так, опікун зобов’язаний дбати
про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов,
забезпечення його доглядом та лікуванням, зобов’язаний дбати про
його виховання, навчання та розвиток. Має право вживати заходи
щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного. Опікун вчи-
няє правочини від імені та в інтересах підопічного [1].

Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які
є сиротами або позбавлені батьківського піклування та фізичними
особами, цивільна дієздатність яких обмежена. На відміну від опіки,
піклувальник не робить ніяких дій замість підопічного, а лише кон-
тролює процес шляхом надання згоди на підписання договорів, які
сам підопічний підписати не може. Водночас, інші договори від
імені підопічного можливо реалізувати тільки за згодою органу
опіки та піклування [2].

Крім цього, піклувальник зобов’язаний дбати про створення для
неповнолітньої особи необхідних побутових умов, про її виховання,
навчання та розвиток, а також дбати про її лікування. Піклувальник
зобов’язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтер-
есів підопічного. Він надає згоду на вчинення підопічним правочи-
нів відповідно до статей 32 та 37 Цивільного кодексу України [1].

Отже, основна відмінність опіки від піклування полягає насам-
перед у віці особи над якими вона встановлюється — до 14 років та
від 14 до 18 років; обсязі цивільної дієздатності особи-підопічного;
обсязі цивільно-правових обов’язків, якими закон наділяє опікунів
та піклувальників.

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання
фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем
проживання опікуна чи піклувальника (ч.1 ст. 62 Цивільного ко-
дексу України).

Опіка та піклування може бути встановлена як за рішенням суду
так і за рішенням органів опіки та піклування. Орган опіки та піклу-
вання встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над
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неповнолітньою особою, крім випадків, встановлених ч.1, 2 ст. 60
Цивільного кодексу України [1]. Тобто, дана норма є імператив-
ною. Відповідно, у разі визнання фізичної особи недієздатною або
обмежено дієздатною опіка або піклування над нею встановлюють-
ся лише судом.

Отже, інститут опіки та піклування є надзвичайно важливим
в сучасному суспільстві та необхідним для забезпечення рівності
фізичних осіб у можливості набуття та здійснення ними цивільних
прав, а також виконання юридичних обов’язків.
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АНАЛІЗ ВІДНОСИН ПРАВОВОГО, 
СОЦІАЛЬНОГО І ПСИХОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРІВ 

З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
СЕРЕД МОЛОДІ

Нікітіна Катерина Ілларіонівна
ІV курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»
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Науковий керівник: Притула О. В., старший викладач кафедри соціально-

правових та поведінкових наук

Анотація. Проаналізовані поняття: працевлаштування, основи
со ціальної захищеності інвалідів в Україні, механізм працевлаштування
інвалідів на основі нормативу робочих місць. Визначені бар’єри на шляху
до успішного працевлаштування молоді з інвалідністю в Україні.
Містить вирішення актуальних проблем з питання працевлаштування
людей з інвалідністю серед молоді через розробку тренінгового навчання
з підвищення самооцінки за результатами аналізу відносин соціального,
правового, психологічного характерів, що виникають на ринку праці.

Аnnotation. The concepts are analyzed: employment, bases of social pro-
tection of invalids in Ukraine, the mechanism of employment of invalids on the
basis of the standard of workplaces. Barriers to successful employment of young
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people with disabilities in Ukraine have been identified. Contains solutions to
current problems on the employment of people with disabilities among young
people through the development of training to improve self-esteem based on the
analysis of social, legal, psychological relations that arise in the labor market.

Поняття працевлаштування розкривається в широкому і вузько-
му значеннях. Працевлаштування — це система організаційних, еко-
номічних і правових заходів, направлених на забезпечення трудової
зайнятості населення. У широкому значенні працевлаштування
об’єднує всі форми трудової діяльності, що не суперечать законо-
давству, включаючи самостійне забезпечення роботою, в тому числі
трудову і підприємницьку діяльність [4]. Сприяння працевлашту-
ванню та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці мо-
лоді з інвалідністю — рушійною силою, яка перебуває в центрі між-
народних, соціальних, економічних і політичних подій, обумовлює
актуальність обраної теми.

Завдяки високому інтелектуальному потенціалу, мобільності та
гнучкості саме молодь впливає на суспільний прогрес, визначаючи
майбутнє країни [3].

В Україні статтею 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» [1] закріплено квоту для роботодавців із забез-
печення інвалідів робочими місцями: з чисельністю працюючих 8
та більше осіб, норматив робочих місць встановлюється в розмірі
4,0% від чисельності штатних працівників, а якщо працює від 8 до
25 осіб, — у кількості одного робочого місця. Зазначений норматив
має назву «quota-levy system» (система квотувань відрахувань)
і в разі його невиконання передбачена юридична відповідальність,
що полягає у виникненні обов’язку сплати адміністративно-госпо-
дарських санкцій [1].

Згідно з Законом України «Про сприяння соціальному станов-
ленню та розвитку молоді в Україні» [2], до молоді належать грома-
дяни віком від 14 до 35 років.

Основними бар’єрами на шляху до успішного працевлашту-
вання молоді з інвалідністю в Україні є:

– Люди здебільшого не готові адекватно сприймати у колекти-
вах співробітників, які чимось відрізняються від них.

– Роботодавцям «простіше» сплатити штраф за ненадання ро-
бочих місць особам з інвалідністю за відсутності спеціального осна-
щення робочих місць, ніж прийняти на роботу.
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– Неофіційне працевлаштування не сприяє застосуванню за-
ходів безпеки праці, які відповідають обмеженим можливостям цієї
категорії співробітників.

За результатами аналізу відносин в межах дослідження обрана
ціль з реалізації потреби в тренінговому навчанні через проведення
мотиваційної роботи з молодими людьми з інвалідністю [5].

Тренінг на тему: «Підвищення самооцінки»
Мета: сприяти підвищення самооцінки. Необхідний час: 1 год

40 м.
Завдання тренінгу:
– з абсолютною впевненістю відчувати себе в будь-яких ситуаціях;
– зрозуміти, як можна впоратися з сором’язливістю і занепо-

коєнням;
Вправа «Настрій»: кожен учасник називає своє ім’я і придумує

прикметник, що починається на ту ж букву, що і його ім’я. Дуже
важливо сказати той епітет, який підкреслює індивідуальність учас-
ника. Необхідно, стежити за тим, щоб визначення не повторювали-
ся. Учасник спочатку називає ім’я і прикметник того учасника,
який представився перед ним, потім своє.

Висновок.
З метою збільшення рівня зайнятості, для реалізації особливо-

го інноваційного потенціалу молоді з інвалідністю, необхідно пе-
редбачити проведення тренінгових процедур в т.ч. за державний
кошт, націлених на такі аспекти як:

– збільшення життєвої мотивації і можливостей через переко-
нання в необхідності вивчення інших мов, оволодівання новими
навичками, сприяння розвитку підвищення самооцінки, відпра-
цювання навичок впевненої поведінки, самопізнання, а також
придбання досвіду виступу перед аудиторією;

– у мотиваційній роботі з молодими людьми акцентувати увагу
на праці, яка дає змогу підвищити добробут, досягти матеріальної не-
залежності, розширити можливості спілкування з цікавими людьми.
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к. ю. н., доцент кафедри правових та інформаційних технологій

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

Анотація. У тезах надано загальну характеристику основних між-
народно-правових стандартів інклюзивної освіти на сучасному рівні
розвитку міжнародного права. Визначено пріоритетну роль Конвенції
ООН про права людей з інвалідністю у процесі правового регулювання
інклюзивної освіти. Детерміновано зв’язок міжнародно-правових норм
і норм вітчизняного національного права, що регулюють питання інклю-
зивної освіти. Також встановлено правовий режим імплементації між-
народно-правових стандартів інклюзивної освіти. Сформульовано проб -
леми реалізації основних міжнародно-правових стандартів інклюзивної
освіти та шляхи їх вирішення.

Annotation. The abstracts provide a general description of the main in-
ternational legal standards of inclusive education at the current level of in-
ternational law. The priority role of the UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities in the process of legal regulation of inclusive educa-
tion has been identified. The connection between international legal norms
and norms of domestic national law governing the issues of inclusive educa-
tion has been determined. The legal regime of implementation of internatio-
nal legal standards of inclusive education has also been established.
Problems of realization of the basic international legal standards of inclusive
education and ways of their decision are formulated.

Основним міжнародно-правовим документом, який встановлює
ключові правила та засади для подальшого законодавчого закріплен-
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ня питань інклюзивної освіти на національному рівні, є Конвенція
ООН про права людей з інвалідністю (далі — Конвенція). В Україні
Конвенцію ратифіковано Законом № 1767-VI від 16.12.2009 р.

Відповідно до частини першої статті 24 Конвенції держави-
учасниці визнають право осіб з інвалідністю на освіту. Для цілей
реалізації цього права без дискримінації й на підставі рівності мож-
ливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх
рівнях і навчання протягом усього життя, прагнучи при цьому:

– до повного розвитку людського потенціалу, а також почуття до-
стоїнства та самоповаги та до посилення поваги до прав людини,
основоположних свобод і людської багатоманітності;

– до розвитку особистості, талантів і творчості осіб з інвалідністю,
а також їхніх розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі;

– до надання особам з інвалідністю можливості брати ефективну
участь у житті вільного суспільства.

Зазначені положення покликані встановити режим ефективного
правового регулювання інклюзивної освіти на міжнародному рівні,
а також у національних правових системах за умови імплементації
положень Конвенції. У цьому зв’язку вони можуть бути визначені
як міжнародно-правові стандарти інклюзивної освіти.

Важливим є те, що під час реалізації права осіб з інвалідністю
на освіту держави-учасниці забезпечують щоб:

1) особи з інвалідністю не виключалися через інвалідність із сис-
теми загальної освіти, а діти з інвалідністю — із системи безплатної
та обов’язкової початкової або середньої освіти;

2) особи з інвалідністю мали нарівні з іншими доступ до інклю-
зивної, якісної та безплатної початкової й середньої освіти в місцях
свого проживання;

3) забезпечувалося розумне пристосування, що враховує інди-
відуальні потреби;

4) особи з інвалідністю отримували всередині системи загаль-
ної освіти необхідну підтримку для полегшення їхнього ефективно-
го навчання;

5) в умовах, які максимально сприяють засвоєнню знань і соці-
альному розвиткові, відповідно до мети повного охоплення, вжива-
лись ефективні заходи з організації індивідуалізованої підтримки
(частина друга статті 24 Конвенції).

У цьому контексті можливо погодитись з О. Конопацькою, що до
труднощів, які перешкоджають реалізації ідеї інклюзії відносяться:
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– недостатня матеріально-технічна база сучасних освітніх за-
кладів;

– невідповідність облаштування класів вимогам перебування
в ньому дітей з особливими освітніми потребами;

– відсутність транспорту для доставки дітей з особливими ос-
вітніми потребами до освітніх закладів (Конопацька О., 2020).

Вирішення даних проблем залежить від спільних зусиль держа-
ви, суспільства та кожної окремо взятої людини, яка уповноважена
на виконання функцій інклюзивної освіти або має добру волю на
відповідну допомогу.

Зокрема, інклюзивний підхід в освіті висуває підвищені вимоги
до всіх учасників освітнього процесу: від школярів/студентів із
особливими освітніми потребами він вимагає надзвичайного напру-
ження сил — психологічних та інтелектуальних ресурсів особистос-
ті; від умовно здорових студентів — розуміння, готовності надавати
допомогу, від педагогів — професіоналізму, спеціальних знань, особ-
ливих особистісних якостей. Це, своєю чергою, обумовлює необ-
хідність забезпечення всіх учасників навчального процесу необхідною
психологічною, медичною та соціальною підтримкою (Крилошан -
ська Л., Ундір В., 2021).

Таким чином, міжнародно-правові стандарти інклюзивної ос-
віти є підґрунтям для подальшого розвитку правового регулювання
інклюзивної освіти на міжнародному та національному рівнях.
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ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ 
ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 

ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Петренко Тетяна Володимирівна
старший викладач кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
lidatanya@ukr.net

Анотація. Кожен громадянин може у встановленому порядку от-
римати право на керування транспортним засобом. Проходить на-
вчання в автошколі за Типовими програмами підготовки водіїв відпо-
відної категорії, складає теоретичний та практичний іспит,
отримує посвідчення водія-інваліда. Розміщують знак «Інвалід», який
отримують в територіальних сервісних центрах. Водії з інвалідністю,
згідно Правил дорожнього руху, мають додаткові права.

Annotation. Every citizen may in the prescribed manner obtain the right to
drive a vehicle. Undergoes training at a driving school according to the Standard
programs of training of drivers of the corresponding category, passes theoretical
and practical examination, receives the certificate of the driver-invalid. Place
the sign «Disabled», which is received in the territorial service centers. Drivers
with disabilities, according to the Rules of the Road, have additional rights.

Згідно статті 15 Закону України «Про дорожній рух», кожен
громадянин, який досяг зазначеного в цьому документі віку і не має
медичних протипоказань, може у встановленому порядку отримати
право на керування транспортним засобом.

Людина з інвалідністю проходить навчання в автошколі за Типо -
вими програмами підготовки водіїв відповідної категорії, складає тео-
ретичний та практичний іспит, отримує посвідчення водія-інваліда
з інвалідністю і має право керувати мотоколяскою чи автомобілем,
спеціально переобладнаним для ручного керування, а також транс-
портними засобами, до конструкції яких внесені необхідні зміни.

У транспортному засобі, на лобовому та задньому склі в право-
му кутку, розміщують знак «Інвалід», який отримують в територі-
альних сервісних центрах.

Водії з інвалідністю, згідно Правил дорожнього руху, мають до-
даткові права, зокрема:

1. Може відступати від вимог дорожніх знаків 3.1, 3.2, 3.35–3.38,
5.33–5.34, а також знака 3.34 за наявності під ним таблички 7.18.
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2. Під час керування транспортним засобом у населеному пункті
дозволено не пристібатися ременем безпеки.

3. Може передавати керування транспортним засобом іншій
особі за наявності в останнього посвідчення водія відповідної кате-
горії (згідно з п. 2.12 Правил дорожнього руху).

4. У разі зупинки або стоянки транспортних засобів у місцях, де
дозволена зупинка тільки водіям, які перевозять пасажирів з інва-
лідністю, на вимогу поліцейського мають надати документи, що
підтверджують інвалідність (крім пасажирів з явними ознаками ін-
валідності).

Отже, люди з інвалідністю мають повне право керувати транс-
портним засобом, але, слід пам’ятати, що Правила дорожнього
руху є обов’язковими для всіх.

ЗНАЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Примак Анна Сергіївна
ІІІ курс, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Анотація. В тезах проаналізовано сутність системи освітніх по-
слуг, 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 загаль-
ноосвітнього закладу. Метою інклюзивної освіти є відгук на широкий
спектр освітніх потреб в шкільному середовищі та поза його межами.

Annotation. This thesis analyzes the essence of the system of educational
services, based on the principle of ensuring the basic right of children to edu-
cation and the right to receive it at the place of residence, which involves the
education of a child with special educational needs in a secondary school.
The goal of inclusive education is to respond to a wide range of educational
needs in the school environment and beyond.

Сьогодні інклюзивна освіта є не лише однією з фундаменталь-
них засад розвитку освіти, але й філософією розуміння участі люди-
ни у житті суспільства.

Інклюзія розглядається як процес визнання і реагування на різно-
манітність потреб всіх тих, хто навчається. Вона припускає їх актив-
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ну участь в процесі отримання знань, в культурному і суспільному
житті. Інклюзія приводить до зменшення сегрегації в системі освіти.
Вона вимагає змін і модифікацій змісту, підходів, структури і стра-
тегії освіти з урахуванням потреб усіх дітей, керуючись перекона-
ністю, що системи загальної освіти зобов’язані навчати усіх дітей.

Водночас у розумінні багатьох людей інклюзія пов’язана лише
з особами, які мають «інвалідність» — міру втрати здоров’я у зв’язку
із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вада-
ми, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити
до обмеження життєдіяльності особи». Так, особи з інвалідністю —
це особи, які мають стійкі фізичні, психічні, інтелектуальні чи сен-
сорні порушення, що можуть заважати повній та ефективній участі
таких осіб у житті суспільства на рівні з іншими.

Інклюзія особливо підкреслює надання можливостей для рівної
участі дітей з інвалідністю (фізичною, соціальною і емоційною) в за-
гальній системі здобування освіти, для індивідуального вибору і отри-
мання спеціальних послуг і пристосувань для тих, кому це необхідно.

При визначенні інклюзії важливо відзначити наступні моменти.
Важливим є: заохочення відмінностей; користь для тих, хто на-

вчається, а не тільки для тих, хто піддається виключенню; відсут-
ність в школі дітей, які можуть відчувати себе виключеними; на-
дання рівного доступу до освіти або створення спеціальних умов
для певних категорій дітей без їх виключення; реформа тільки спе-
ціальної освіти, але реформа як формальної, так і неформальної ос-
віти; реагування тільки на відмінності, але також підвищення якос-
ті освіти для тих, хто навчається; спеціальні школи, але можлива
додаткова підтримка для учнів у загальній системі освіти; задово-
лення потреб тільки дітей з інвалідністю; задоволення потреб однієї
дитини за рахунок іншого.

Список використаних джерел
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН 
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Примак Анна Сергіївна
ІІІ курс, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент

Анотація. В даній тезі проаналізовано універсальний дизайн інк-
люзивного освітнього середовища, який є економічно ефективним під-
ходом, адже задовольняє потреби всіх користувачів уже на початко-
вому етапі розробки та проектування і виключає майбутні
нераціональні витрати. Метою універсального дизайну є архітектур-
на доступність, розумне пристосування, індивідуальна програма роз-
витку, індивідуальний навчальний план тощо.

Annotation. This thesis analyzes the universal design of an inclusive
educational environment, which is a cost-effective approach, because it
meets the needs of all users at the initial stage of development and design and
eliminates future irrational costs. The purpose of universal design is architec-
tural accessibility, reasonable adaptation, individual development program,
individual curriculum, etc.

У 1970 році Майкл Біднер, американський архітектор, висунув
ідею, що функціональний потенціал кожної людини посилюється,
коли знімаються зовнішні бар’єри — фізичні і ментальні. Пізніше цю
ідею розвинув американський архітектор Рон Мейс, який з дитин-
ства був хворий на поліомієліт. Він спільно з групою архітекторів, ін-
женерів і дизайнерів запропонував рішення, що дає змогу зробити
середовище безпечним і зручним для всіх — універсальний дизайн.

Головне в універсальному дизайні, на думку розробників, все
те, що проектується і виробляється, має бути таким, щоб цим могла
скористатися кожна людина, тобто необхідно уникати штучних
бар’єрів там, де їх можна уникнути.

Універсальний дизайн потрібний усім, а особливо: батькам із ма-
лолітніми дітьми; дітям у школах; пацієнтам у лікарнях; дітям до 7-ми
років; людям літнього віку; людям з інвалідністю; вагітним жінкам;
людям з надмірною масою тіла; людям низького чи високого зросту;
будь-якій людині, якщо у певний період часу вона менш уважна або
менш мобільна; педагогам, які мають інвалідність і хочуть займатися
улюбленою справою; батькам, які мають інвалідність; представникам
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громадських організацій, які опікуються особами з ООП; представ-
никам публічної влади (як правило, в закладах освіти розташовують-
ся виборчі дільниці; для проведення семінарів, тренінгів тощо).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 30–40%
людей віком 60–70 років відчувають стійкі функціональні пору-
шення опорно-рухової сфери. Для людей віком 75–80 років цей по-
казник становить майже 70%, для старших за 80 років — 100%.

Універсальний дизайн важливий для всіх членів суспільства не-
залежно від віку, статі, соціального статусу, наявності ООП. Вод но -
час не варто забувати, що на певних етапах життя кожен з нас може
стати причетним до категорії людей, які потребують універсального
дизайну.

Список використаних джерел
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ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Примак Анна Сергіївна
ІІІ курс, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Анотація. В тезах проаналізовано кращі практики інклюзивного
освітнього середовища, проаналізовано реформи системи спеціальної
освіти в зарубіжних країнах та їх досвід інклюзивної освіти.

Annotation. This thesis analyzes the best practices of inclusive education
environment, analyzes the reforms of the special education system in foreign
countries and their experience of inclusive education.

Із 70-х років XX ст. у прогресивних країнах Західної Європи, а та -
кож США розпочалася реформа системи спеціальної освіти, спрямо-
вана на перехід до інклюзивної та інтегрованої освіти для дітей з ООП.
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У США право дітей на інклюзивну освіту закріплено на зако-
нодавчому рівні. Вирішальним документом у цьому питанні став
Закон «Про освіту осіб з ООП» (IDEA) (Individuals with Disabilities
Education Improvement Act (1990), у якому вперше було замінено
поняття «дитина з інвалідністю» на «дитина з особливими освітні-
ми потребами» і законодавчо визначено шість принципів надання
інклюзивних послуг: безоплатне здобуття освіти відповідного
рівня; належне оцінювання можливостей і досягнень дитини; роз-
робка індивідуального навчального плану; створення сприятливого
освітнього середовища; участь батьків у прийнятті рішень; визна-
чення процесуальних гарантій діяльності.

Інша редакція Закону IDEA — Закон «Про вдосконалення ос-
віти осіб з особливими освітніми потребами», ухвалений 19 червня
2004 ро ку. Зазначений Закон звертає увагу на обов’язок адміністра-
ції шкіль ного округу надавати якісні освітні послуги дітям з ООП до
досягнення ними 22-річного віку, підготовку їх до працевлаштуван-
ня і самостійного життя. Згідно з Законом IDEA основною складо-
вою освітнього процесу дітей з ООП є індивідуальний навчальний
план (ІНП), в основу якого покладено ідею підготовки дітей до до-
рослого життя.

Нині у США працює Національний освітній центр для дітей
з ООП, що впроваджує програму «IDEA» — шкільна освіта дітей
з ООП, яка надає консультації педагогічним працівникам і батькам
дітей з ООП.

Також існує Центр технічної допомоги і збору інформації про
дітей з ООП. Працівники центру збирають відомості про всіх дітей
з ООП кожного штату, відстежують відсоток працевлаштування за-
значеної категорії дітей після закінчення школи, а також аналізу-
ють інформацію про кількість дітей, які продовжили навчатися
в університетах і коледжах.

Для американської освітньої системи характерна відсутність
у більшості штатів спеціальних шкіл. У зв’язку із цим усі учні з ООП
відповідно до федерального закону зобов’язані навчатися у звичай-
ній школі.

Під час зарахування до школи дитини з ООП комісія, що склада-
ється зі шкільних фахівців (директора, психолога, шкільного лікаря
та ін.) і спеціальних лікарів (окуліста, логопеда, хірурга та ін.), встанов-
лює і визначає ООП. За отриманими результатами адміністрація шко -
ли пропонує форму навчання: групову, індивідуальну чи домашню.
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У кожній інклюзивній школі є ставка вчителя зі спеціальної ос-
віти, який разом з іншими вчителями долучається до розроблення
індивідуального навчального плану. Учитель спеціальної освіти готує
роздатковий матеріал, посібники, домашні завдання. Також освіт-
ній процес передбачає наявність помічника для дитини з ООП зі
складними порушеннями розвитку.

Кожна дитина з ООП, яка навчається в інклюзивному класі,
отримує додатково 15% фінансування на освіту. При комплексних
порушеннях, які складаються з декількох, наприклад, проблеми
в поведінці та порушення мовлення дитини, додатково виділяється
12% на кожну таку складову.
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Анотація. В тезах розглянуто особливості запровадження інклю-
зивної освіти в Україні в контексті євроінтеграції. Проаналізовано ди-
наміку реалізації інклюзивного навчання в контексті реформи системи
освіти. Розглянуто складові підготовки системи освіти до реалізації
процесу інклюзії як для педагогів, так і для дітей з особливими освітні-
ми потребами та основні проблеми формування освітнього середовища.

Annotation. This thesis considers the features of the introduction of in-
clusive education in Ukraine in the context of European integration. The dy-
namics of implementation of inclusive education in the context of education
system reform is analyzed. The components of preparation of the education
system for the implementation of the inclusion process for both teachers and
children with special educational needs and the main problems of the educa-
tional environment are considered.
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Сучасний світ характеризується швидкими змінами в напрям-
ку демократії, які позитивно впливають на гуманітарну складову
розвитку суспільства. Реформи в освітній сфері піддаються впливу
багатьох негативних чинників, зокрема нестабільній політичній та
економічній ситуації в державі, а 2020 р. запровадив у навчальний
освітній процес поняття «навчання в умовах пандемії», що, без-
умовно, не поліпшило загальної ситуації.

Проте, незважаючи на проблеми у сфері освіти, надзвичайно
важливим залишається питання залучення дітей з особливими ос-
вітніми потребами в освітнє середовище України. Ця тенденція ін-
теграції дітей з особливими освітніми потребами в освітнє середо-
вище актуальна у всьому світі, проте в Україні лише останні кілька
років почала приділятися увага та робляться відповідні кроки в на-
прямку покращення критичної ситуації отримання освіти для за-
значеної категорії дітей. Також Угода про асоціацію
з Європейським Союзом, що набула чинності у 2017 р., підштов-
хнула уряд до конкретних кроків у політичному, економічному, со-
ціальному та культурному реформуванні усіх сфер життя, які мають
вплив на якість надання та отримання освітніх послуг.

Аналіз чинного законодавства, наукової літератури дає змогу
зробити висновок про те, що інклюзивна освіта в Україні відкриває
великі можливості для дітей/осіб із особливими освітніми потреба-
ми, проте не є дослідженою повною мірою. У зазначених джерелах
акцентується увага на тому, що створення оптимальних умов для
отримання якісної освіти дітям із особливими освітніми потребами
має свої соціальні, економічні та психологічні особливості та про-
блеми, врахування яких є досить складним процесом та потребує
подальших наукових досліджень та розробок. Саме тому є необхід-
ність системно та цілеспрямовано працювати над запровадженням
інклюзивного процесу у закладах освіти для реалізації права на от-
римання освіти кожного громадянина України.

На жаль, на початкових етапах розвитку інклюзивної освіти на-
гальною є проблема неготовності (професійної, психологічної та
методичної) педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами, виявляється недостатня професійна готовність та рі-
вень компетенцій для роботи в інклюзивному середовищі, з’явля-
ються психологічні бар’єри і професійні стереотипи. Серед основ-
них психологічних бар’єрів: страх перед невідомим, небезпека
інклюзії для інших учасників освітнього процесу, негативні уста-
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новки й упередження, професійна невпевненість педагога, неба-
жання змінюватися, психологічна неготовність до роботи з «особ-
ливими» дітьми. Це висуває серйозні завдання перед науковцями,
викладачами закладів вищої освіти та керівниками закладів до-
шкільної освіти, які реалізують інклюзивні принципи.

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки передбачено низку завдань, спрямованих на оптимізацію
освіти у закладах дошкільної, середньої і вищої освіти дітей (осіб) із
особливими освітніми потребами. Зокрема, заплановано: розши-
рення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у на-
вчальних закладах різних рівнів дітей із особливими освітніми по-
требами; пріоритетне фінансування та навчально-методичне
і матеріально-технічне забезпечення тих навчальних закладів, які
надають освітні послуги таким людям.
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Анотація. В даних тезах викладено основні нормативно правові
засади інклюзивної освіти. Інклюзивне навчання — система освітніх
послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недис-
кримінації, урахування багатоманітності людини, ефективного залу-
чення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Аnnotation. These theses set out the basic legal principles of inclusive
education. Inclusive education is a system of educational services guaranteed
by the state, based on the principles of non-discrimination, consideration of
human diversity, effective involvement and inclusion in the educational pro-
cess of all its participants.
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У Законах України «Про основи соціальної захищеності інвалі-
дів в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соці-
альні гарантії», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги»,
«Про реабілітацію інвалідів в Україні» регламентовано надання ос-
вітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими можли-
востями здоров’я, зокрема, дітям з особливими освітніми потреба-
ми. Освітній процес — система науково-методичних і педагогічних
заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування
та застосування її компетентностей.

Відповідно до Конституції України та законодавства у галузі
освіти, реабілітації, соціального захисту держава має забезпечити
доступність до якісної освіти відповідного рівня дітям з особливи-
ми освітніми потребами з урахуванням здібностей та інтересів кож-
ної дитини шляхом запровадження інклюзивної освіти.

Особа з особливими освітніми потребами — це особа, яка по-
требує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому
процесі з метою забезпечення права на освіту, сприяння розвитку
особистості, поліпшення стану здоров’я та якості життя, підвищен-
ня рівня участі в житті громади.

У країнах Європи інклюзивна освіта наявна давно, в Україні вона
набирає обертів останніми роками. За кордоном ніхто не звертає уваги
на особливості дитини, там оцінюють її можливості. У нашій країні
все ще є проблеми, пов’язані з упровадженням інклюзивної освіти.
Попри велику кількість змін у законодавстві щодо інклюзивної освіти
та певні практичні здобутки, це питання все ще не стало основним для
місцевих органів управління освітою й органів місцевого самовряду-
вання. Є проблема розуміння концепції інклюзивної освіти, досі пере-
важає медична модель сприйняття інвалідності, і, як результат цього,
труднощі у визначенні можливих механізмів її впровадження.

Таким основним, значним досягненням можна вважати ство-
рення системи інклюзивно-ресурсних центрів і центрів підтримки
інклюзивної освіти на заміну застарілій моделі психолого-медико-
педагогічних консультацій. В умовах реформування освіти Націо -
нальна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
ставить перед собою так завдання: забезпечення ефективної систе-
ми інклюзивної освіти; пріоритетне фінансування освітніх закладів
для дітей з особливими освітніми потребами.

Умови, необхідні для успішного впровадження інклюзивної
 освіти:
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– застосування особистісно зорієнтованих методів навчання
(індивідуалізація, диференціація);

– забезпечення безперешкодного доступу до будівель і примі-
щень такого закладу для дітей з порушеннями опорно-рухового
апарату та дітей з вадами зору;

– забезпечення необхідними навчально-методичними та інди-
відуальними технічними засобами навчання тощо.

Отже, створення реального безбар’єрного простору для людей
з інвалідністю та інших маломобільних груп є одним з досягнень на
шляху впровадження європейських принципів і стандартів життя,
зокрема інклюзивної освіти, удосконалення законодавчого та нор-
мативно-правового забезпечення інклюзивної освіти визначає її
майбутні перспективи.
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Анотація. Мета цієї роботи є щоб суспільство розуміло та спря-
мувавала зусилля на те, щоб ці люди стали повноцінними членами сус-
пільства. Не завжди можна подолати фізичний недолік людини, але
потрібно зробити все, щоб навчити людей з певними вадами осмислено
і продуктивно самореалізовуватись у суспільстві. Ця проблема сто-
сується як самих людей з обмеженими можливостями так і інших чле-
нів суспільства.

та розвитку інклюзивного освітнього середовища     Секція VI



Аnnotation. The goal of this work is for society to understand and direct
efforts to ensure that these people become full-fledged members of society. It is
not always possible to overcome a person’s physical disability, but everything
must be done to teach people with certain disabilities to realize themselves
meaningfully and productively in society. This problem concerns both people
with disabilities themselves and other members of society.

По-перше, одним із основних завдань держави та інших соці-
альних інститутів є створення для осіб з функціональними обме-
женнями необхідних умов для подолання перешкод, що стоять на
заваді повноцінному житті у соціумі. Важливим завданням є подо-
лання стереотипів сприйняття людей з особливими потребами як
людей нижчого ґатунку.

Проблема з працевлаштуванням є не тільки і осіб з обмежени-
ми можливостями але і в здорових. Спираючись на закон України
«Про державну соціальну допомогу інвалідів з дитинства та дітям
інвалідів» гарантує право на професійну підготовку.

Працевлаштування осіб з обмеженими можливостями здійсню-
ється органами Міністерства праці та соціальної політики, місцеви-
ми радами народних депутатів, громадськими організаціями. Підбір
робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала
інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, його професійних
навичок і знань. Підприємства, установи та організації незалежно
від форми власності й господарювання, які використовують працю
інвалідів, зобов’язані створювати для них умови праці з урахуван-
ням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соці-
ально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством.

На нашу думку, для того щоб запобігти певних проблем спочат-
ку потрібно пройти медичне обстеження аби розуміти стан здо-
ров’я особи. Державна служба має прислуховуватися до рекоменда-
цій фахівців та зробити певні висновки, з метою результату. Органи
держави повинні не забувати про навички особи з обмеженими
можливостями, прислухуватися до них аби надати найкращі умови
працевлаштування.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Середюк Ганна Сергіївна
ІІІ курс, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Анотація. У цій роботі проаналізовано особливості формування інк-
люзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку
дитиниі. Метою є дослідити дану проблему, визнати сутність ознак
інклюзивного середовища та з’ясувати особливості формування інклюзії.

Аnnotation. This paper analyzes the features of forming an inclusive edu-
cational environment to ensure the comprehensive development of the child.
The goal is to investigate this problem, recognize the essence of the signs of an
inclusive environment and find out the features of the formation of inclusion.

По-перше, на сьогоднішній день одним із найважливіших явищ
у сучасній спеціальній освіті є рух за інклюзивну освіту. Інклюзія
потрібна нашій державі як засіб досягнення соціальної справедли-
вості в інтересах учнів з особливими освітніми потребами. Адже,
діти з особливими освітніми потребами теж не повинні залишатися
без належної уваги. Раніше вони були позбавлені можливостей от-
римувати освіту поруч зі своїми однолітками з нормальним розвит-
ком, їм відмовляли у доступі до загальноосвітньої навчальної про-
грами і навчали у спеціальних закладах.

На нашу думку, метаю інклюзивного закладу освіти має бути
для того щоб надати всім дітям можливість більш повноцінного со-
ціального життя, активної участі в колективі, тим самим забезпе-
чуючи найбільш повну взаємодію з однолітками. Усі діти, перебу-
ваючи в інклюзивному середовищі, можуть навчитися цінувати
й поважати дітей з відмінними здібностями. Вони навчаються ба-
чити людину, а не передусім її ваду чи обдарованість. Також діти без
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обмежених можливостей мають змогу опанувати додаткові вміння
(наприклад опанувати мову жестів) виступаючи наставниками для
інших та давати їм стимул. Таке навчання може бути тільки в тому
випадку якщо всі учасники процесу усвідомлюють її важливість.

В інклюзивному освітньому середовищі всі діти здатні досягати
успіху. Серед однолітків вони демонструють вищий рівень соціальної
взаємодії з іншими дітьми, які таких обмежень не мають, вдоскона-
люються комунікативні навички дітей з відмінними здібностями,
діти з особливими потребами навчаються за складнішою й глибшою
навчальною програмою, завдяки чому процес набуття вмінь і нави-
чок протікає ефективніше, дружні стосунки між дітьми з обмеже-
ними можливостями та іншими, що таких обмежень не мають, за-
звичай частіше розвиваються в інклюзивному середовищі.

Отже, інклюзивне освітнє середовище — це середовище, де всі
учні незалежно від свої освітніх потреб здатні навчатися ефективні-
ше, вдосконалювати комунікативні навички, а також відчувати
себе частиною спільноти.
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ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 
«ІНКЛЮЗИВНЕ СУСПІЛЬСТВО»

Скільська Марія Іванівна
викладач 

Тернопільського коледжу Університету «Україна»

Анотація. З розвитком цивілізації, впровадження європейських стан -
дартів, ми звикли до слова «інклюзивне суспільство», але чомусь здебіль-
шого ототожнюємо його з поняттям інтеграції у соціум осіб з інвалідніс-
тю. Проте, це не тільки так, і не стосується лише осіб з інвалідністю.
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Вони є лише частиною людського суспільства, котра потребує підтрим-
ки, уваги, поваги і толерантного ставлення. Проте, поряд з нами є низка
інших категорій населення, яким потрібно адаптовуватися в соціумі.

Annotation. With development of civilization, introandards, we got used to
the word « inclusive society», but for some reason mostly identify him with the
concept of integration in society of persons with disability. However, it not only
so, and not only touches persons with disability. They are only part of human
society, that needs support, attention, respect and tolerant relation. Next to us
there is a row of other categories of population, that needs in society.

Усі ми різні не лише за станом здоров’я, нозологією чи зовнішнім
виглядом, а й за соціальним статусом, віковими ознаками, релігійни-
ми переконаннями, статтю, кольором шкіри, рівнем розвитку і т.п. Бо
людське розмаїття складається не тільки з молодих, здорових, замож-
них і всесильних. Поруч з нами знаходяться соціально незахищені
люди, багатодітні родини або родини, які опинились у скрутному ма-
теріальному становищі, одинокі престарілі, безхатченки.

Є люди, які у зв’язку з військовими діями стали вимушеними пе-
реселенцями. Є діти, які з тих чи інших причин опинилися без бать-
ківської опіки. А ще населяє країну низка національностей і народ-
ностей, які різняться своїми звичаями і самобутністю. Приміром,
роми, які часто ведуть табірно-кочовий спосіб життя, ми не розуміє-
мо їх поведінки і критично ставимося до них загалом. Але ж вони
є членами нашого суспільства і держава повинна здійснювати заходи
щодо їх підтримки та адаптації. Нам треба бачити й підтримувати
в них те, що збагачує нашу культуру і мистецтво. Треба сприймати їх
такими, які вони є, а при потребі подати руку допомоги.

Інклюзія — це процес реального включення соціально мало за-
хищених осіб в активне суспільне життя і однаковою мірою необхід-
на для всіх членів суспільства. Якщо розглядати в рамках соціальної
концепції, тоді головний сенс процесу інклюзії можна позначити
так: «Всім тут раді!». Інклюзія — це насамперед шляхи комунікації:
як ми шукаємо канали спілкування, щоб залучити якомога більше
людей до взаємодії. Інклюзія — це спосіб життя. Ми маємо думати
про те, чи наші рішення та дії не вилучають тих, для кого ми пра-
цюємо чи створюємо певний продукт.

Умови рівних можливостей досяжна лише в тому суспільстві, де
інклюзія розглядається через соціальну концепцію, де відсутня дис-
кримінація вразливих верств населення словами і діями інших людей.
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Загалом, поняття інклюзивності суспільства не зводиться ви-
ключно до процесу забезпечення реалізації прав людьми з інвалід-
ністю. Виходячи із його загального розуміння, інклюзивність також
свідчить про локальний рівень організації та функціонування со-
ціуму, де не тільки люди з інвалідністю, але й інші соціальні групи —
діти, вагітні жінки, люди похилого віку, які в силу власних можливос-
тей повною мірою залучені до життя спільноти, мають можливість
безперешкодно реалізовувати свої конституційні права та свободи,
приймати активну участь при вирішенні питань, що стосуються як
їх безпосередньо, так і спільноти в цілому.

Загальні принципи рівності та, відповідно, недискримінації,
встановлені Основним Законом — Конституцією України. Так,
стаття 24 Конституції України говорить: «Громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може
бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця проживання, за мов-
ними або іншими ознаками».

Аналогічні гарантії рівності та заборони дискримінації містять-
ся й у низці нормативних актів міжнародного права, які в різні часи
були ратифіковані Україною, ставши невід’ємною частиною націо-
нального законодавства. До таких актів, серед іншого, належать:
1. Загальна декларація прав людини (статті 1, 2 і 7)1 ; 2. Міжнарод ний
пакт про громадянські і політичні права (статті 2, 3 і 26) 2 ; 3. Між -
народний пакт про економічні, соціальні і культурні права (статті 2
і 3); 4. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дис-
кримінації ; 5. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримі-
нації щодо жінок; 6. Конвенція про права інвалідів; 7. Конвенція
про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 14);
8. Європейська соціальна хартія (статті 4 та Е); 9. Рамкова конвен-
ція про захист прав національних меншин (стаття 4).

Також, гарантії недискримінації містяться майже у кожному га-
лузевому законі, починаючи, наприклад, від Закону України «Про
освіту» (стаття 3) та закінчуючи Законом України «Про державну
службу» (стаття 4). Водночас, доцільно назвати два законодавчих акти,
які не тільки гарантують принцип інклюзивності суспільства щодо
реалізації певних прав або доступі до певних послуг, але й визначають
відповідальність за порушення принципу недискримінації тощо.
Мова йде про Закон України «Про основи соціальної захищеності
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інвалідів в Україні» і Закон України «Про забезпечення рівних прав
і можливостей жінок і чоловіків». Однак в контексті запобігання та
протидії дискримінації ці два закони можна назвати вузькопро-
фільними, оскільки дискримінацію вони забороняють лише за
двома ознаками — інвалідністю та статтю.

Отже, інклюзія для нас сьогодні — це філософія розуміння участі
людини у житті суспільства, розуміння того, що усі члени людської
спільноти є цінними для суспільства і мають рівні права незважаю-
чи на особливості їхнього соціального стану, статі, віку, кольору
шкіри, психофізичного розвитку.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСАДИ МЕНТОРА 
В ЗАКЛАДАХ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Скрипнікова Марина Анастасівна
ст.викладач кафедри психології

Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
miss.marina.mandarina@gmail.com

Анотація. Викладено методичні рекомендації по створенню на
базі освітніх закладів, в яких впроваджується інклюзивний підхід до
навчання, інноваційного ресурсу підтримки інклюзивної освіти в різно-
рівневому просторі «діти — вчителі — батьки». Розглянуто розши-
рення можливостей діяльності цих закладів за рахунок додаткової по-
садової особи ментор. Надана характеристика терміну «менторинг».
Визначено акцент роботи ментора, що направлений на навчально-ме-
тодичну допомогу педагогам та батькам в питаннях взаємодії «діти-
батьки», «діти-педагоги», «педагоги-батьки». Обґрунтовано пер-
спективність запровадження методу менторства.

Annotation. Methodical recommendations on creation an innovative re-
source on the basis of educational institutions in which the inclusive approach
to training is introduced, of support of inclusive education in a multilevel
space «children — teachers — parents» are stated. The possibility of expan-
ding the activities of these institutions at the expense of an additional official
of the mentor is considered. The characteristic of the term «mentoring» is
given. The emphasis of the mentor’s work, which is aimed at teaching and
methodological assistance to teachers and parents in matters of interaction
«children-parents», «children-teachers», «teachers-parents» is determined.
The prospects of introducing the mentoring method is substantiated.
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Розвиток сучасного суспільства детермінує повагу до людсько-
го розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що
забезпечує захист та повне інтегрування у соціум усіх верств насе-
лення, перш за все — осіб з особливими освітніми потребами (ООП).
Це зумовлено визначенням головної мети соціального розвитку —
створення «суспільства для всіх». В основу такого інтегрування
 покладено концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реа-
лізації прав і можливостей для кожної людини, насамперед, перед-
бачає рівний доступ до здобуття якісної освіти (Гриневич Л., 2016).

У зв’язку з впровадженням в освітню діяльність закладів освіти
інклюзивної форми навчання, діти з особливостями психофізично-
го розвитку мають змогу соціалізуватися в середовищі однолітків,
отримувати корекційно-розвивальні послуги безпосередньо у за-
кладі, в якому навчаються або виховуються.

З кожним роком кількість дітей з ООП збільшується на всіх сту-
пенях освітньої вертикалі — від дошкільної до вищої освіти. При
цьому фахівці закладів освіти екстрено надати допомогу в ситуації
навчання, виховання та взаємодії з особливими дітьми або виріши-
ти нетипову ситуацію, як правило, не в змозі. Саме тому актуальний
є інноваційний ресурс підтримки інклюзивної освіти в різнорівне-
вому просторі допомоги «вчителі-батьки-діти» шляхом менторства.

Ментор — фахівець, готовий бути мобільним й здійснювати
наставництво у професійній діяльності, підтримуючи постійну ко-
мунікацію, забезпечення дотримання домовленостей про цілісність
процесу менторингу; допомагає в процесах мотивації до роботи
і розвитку; встановлені партнерських відносин, рефлексії процесу
навчання, аналізі успіхів і невдач.

Поняття менторингу складно розкрити в одному універсально-
му визначенні. Д.Клаттербек визначає менторинг як «один із най-
ефективніших методів розвитку, доступних для окремих людей і ор-
ганізацій». Менторинг часто ототожнюється з коучингом через
близькість обох процесів, зокрема, функцій і завдань. Коучинг роз-
глядають як компонент менторингу, який є концептуально набага-
то ширшим поняттям, оскільки він стосується розвитку конкрет-
них умінь, а також порад, заохочення, розкриття потенціалу
і самосвідомості (Колупаєва А.А., 2019).

Процес менторингу має перспективу розвитку, оскільки ключо-
вими є різнобічний розвиток особистості, який вплине на його само-
реалізацію не лише тут і зараз, але й у майбутньому. Застосування
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даного методу можливе за рахунок наступних моделей: навчання
(ментор виступає в ролі вчителя, який передає правила та цінності, які
повинен бути засвоєні учнем), компетентністна (зв’язує з практичним
застосуванням отриманих знань), рефлективна (виступає у ролі кон-
структивного критика, який приймає участь в оцінці навчання), мо-
дель культиватора (допомагає зрозуміти особливості професіональної
культури), спонсора (встановлює необхідні професіональні зв’язки,
виступає в ролі менеджера), психолога (допомагає знайти безпечне
місце для прояву емоцій), проосвітницька (створює можливості для
професіонального навчання), розвитку (допомагає досягти особистіс-
ного й професіонального зросту через рефлексію).

Реальний освітній заклад — це безперервний навчально-вихов-
ний процес, в якому можна втратити контроль, якщо немає достат-
нього досвіду роботи з дітьми, якщо існують прогалини щодо пси-
хологічних впливів на ситуацію, формах і методах комунікації,
існують проблеми в застосуванні нормативно-чинних документів,
особливо у молодих учителів. Шляхом вирішення, і в цьому питанні,
розроблена за часовими проміжками система «експрес-супроводу»
між ментором та молодим спеціалістом. Такий підхід прискорює
адаптацію молодого вчителя, але вимагає мобільності від ментора
(Міщук А., 2017).

У даний час менторство визнано найважливішим і успішним
методом, що сприяє розвитку ефективної взаємодії адміністрації за -
кладу освіти, педагога-професіонала з інклюзивної освіти, батьків
і дитини з особливими освітніми потребами. Тому доречно адапту-
вати наведену модель впровадження інклюзивного підходу в освіті
при взаємодії «діти-педагоги-батьки».
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СИСТЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ МОДЕРАЦІ БАТЬКІВ 
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Слободян Ірина Юріївна
ст. викладач кафедри Право

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
irena1983@meta.ua

Анотація. Система психологічної служби в системі освітнього про-
стору звичайно існує, проте… Система модерації та підтримки чи суп-
роводу саме батьків, розуміння ситуації, як правило зводиться до баналь-
ного співчуття, жалю. Зазвичай, саме жаль чи співчуття не потрібні,
потрібне розуміння. Згідно чинного законодавства — є чіткі, прописані
норми, положення про психологічний супровід, підтримку, проте — опіку-
ни, батьки, інші, молодші чи старші діти в родині — які теж, в знак того,
що в родині є особа з інвалідністю опиняються в особливому положенні.
Таке положення теж повинно

Annotation. The system of psychological service in the system of educa-
tional space usually exists, but… The system of moderation and support or
support of parents, understanding the situation, as a rule, is reduced to banal
compassion, pity. Usually, it is pity or compassion that is not needed, under-
standing is needed. According to the current legislation — there are clear,
prescribed rules, provisions on psychological support, support, but — guardi-
ans, parents, other, younger or older children in the family — who also, as a
sign that there is a person with a disability in the family are in a special si-
tuation. This provision must also be taken into account.

Впродовж останніх років, приємне захоплення викликає кон-
цепція турботи, як про фізичне так і про психологічне здоров’я з боку
держави. Численні громадські організації, фонди та заклади систе-
ми охорони здоров’я беруть активну участь у створенні нових мето-
дологій, запровадженні сучасних цінностей, формуванні суспільної
думки та, фактично, конструювання європейських тенденцій в пи-
таннях рівності та доступності кожного.

Такі організації все частіше стають своєрідним майданчиком
для консультування та спільного вирішення проблемних питань
представників різних цільових аудиторій.

Про ефективність такої форми роботи свідчить зростаючий ін-
терес та довіра до таких установ, а також чисельні пропозиції про-
вести відповідні заходи для представників різних соціально незахи-
щених та вразливих категорій населення.
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Якщо провести системний моніторинг завдань, які ставлять
перед собою такі організації, можемо вивести основні: які найчас-
тіше постають: соціальне забезпечення дітей з інвалідністю; забез-
печення дітей з інвалідністю технічними засобами реабілітації; реа-
лізація права на санаторно-курортне лікування; чи можлива
консультація ерготерапевта — фахівця з підбору обладнання.

Активно обговорюються питання інклюзивної освіти. Най часті -
ше, нажаль, Ддпомога дитині з інвалідністю може мати грошове ви-
раження, а також надаватись у формі пільг, переваг та компенсацій
як самим дітям, так і тим, хто їх доглядає. Для осіб, які доглядають
за такими дітьми, передбачені надбавки по догляду в залежності від
групи інвалідності дитини та її віку. Особливими пільгами користу-
ються матері дітей-інвалідів, особливо одинокі, при виконанні ро-
боти за трудовим договором. В українському законодавстві закріп-
лені різноманітні пільги для дітей з інвалідністю та інвалідів
з дитинства після 18 років, серед яких: пільги на проїзд, пільги при
вступі до навчальних закладів, пільги на ліки тощо та гарантована
соціальна допомога у формі щомісячних соціальних грошових ви-
плат після 18 років, розмір яких залежить від групи інвалідності.

Варто відзначити, що ефективно працює ініціатива організації
школи підвищення правової свідомості для батьків, які виховують
дітей з інвалідністю. Адже проблемних питань стає все більше. Це інк-
люзивна освіта, компенсація за придбання технічних засобів реабілі-
тації, можливість санаторно-курортного лікування та реабілітації для
дітей з інвалідністю, нарешті проблема доступності у місті та області.

Тобто, в соціальному — захисному, та фінансовому питанні,
Україна — як держава заслуговує поваги, проте відкритим залиша-
ється питання, вищезгаданого, психологічного здоров’я батьків та
опікунів — людей (дітей) з інвалідністю. Система психологічної
служби в системі освітнього простору звичайно існує, проте… Систе -
ма модерації та підтримки чи супроводу саме батьків, розуміння си-
туації, як правило зводиться до банального співчуття, жалю.
Зазвичай, саме жаль чи співчуття не потрібні, потрібне розуміння.
Згідно чинного законодавства — є чіткі, прописані норми, положен-
ня про психологічний супровід, підтримку, проте — опікуни, бать-
ки, інші, молодші чи старші діти в родині — які теж, в знак того, що
в родині є особа з інвалідністю опиняються в особливому положен-
ні. Таке положення теж повинно бути врахованим.
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ПРАВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ВНАСЛІДОК ВІЙНИ НА ОСВІТУ

Слюсар Костянтин Сергійович
к. ю. н., доцент, доцент кафедри галузевого права 

та загально-правових дисциплін
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Анотація. У даних тезах сформовано права осіб з інвалідністю
внаслідок війни на освіту. Визначили нормативно-правову базу у цій
сфері. Наведено дві категорії осіб, які мають право на освітні пільги.
Наведено види державної цільової підтримки осіб з інвалідністю внас-
лідок війни у сфері освіти.

Annotation. These theses form the rights of persons with disabilities as
a result of the war to education. Determined the legal framework in this area.
There are two categories of persons entitled to educational benefits. The types
of state targeted support for people with disabilities due to the war in the field
of education are given.

Право осіб з інвалідністю внаслідок війни на освіту регулюються
перш за все Законами України «Про освіту» [1] та «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту» [2], а також Порядком
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян
для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передви-
щої та вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 23.11.2016 № 975 [3] і Умов прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджений наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 № 1274 [4].

Згідно з статтею 2 Закону України «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні» особою з інвалідністю є особа
зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовніш-
нім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльнос-
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ті, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реаліза-
ції нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соці-
альний захист [5].

Відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» до осіб з інвалідністю внас-
лідок війни належать особи з числа військовослужбовців діючої
армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали осо-
бами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захво-
рювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання
обов’язків військової служби (службових обов’язків) чи пов’язаних
з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях,
підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних
такими законодавством України, в районі воєнних дій, на при-
фронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубе-
жів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської
та Другої світової воєн або з участю в бойових діях у мирний час [2].

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2021 році особи з інвалідністю внаслідок війни не повинні
складати ЗНО. Вони проходять вступні випробування у формі спів-
бесіди та — у разі позитивного висновку співбесіди отримують право
на першочергове зарахування на бюджетні місця в межах держав-
ного замовлення.

Згідно із статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів вій ни,
гарантії їхнього соціального захисту» є дві категорії осіб, які мають
право на освітні пільги. Так, до першої належать учасники бойових
дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та постраждалі учасники
Революції Гідності, незалежно від їхнього віку. Порядок віднесення
особи до відповідних категорій регулюється вищезгаданим зако-
ном, а також відповідними актами Кабінету Міністрів України.

До другої належать діти осіб, які належать до вищевказаних ка-
тегорій (включаючи дітей з сімей учасників добровольчих форму-
вань) а також діти, один з батьків яких загинув/помер внаслідок
участі в АТО або ООС; діти, які мають статус внутрішньо переміще-
ної особи, а також ті, які проживають на лінії зіткнення. Особи, які
належать до цієї категорії мають право на освітні пільги до досяг-
нення ними 23 років.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їхнього соціального захисту» державна цільова під-
тримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової
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передвищої та вищої освіти надається у вигляді: повної або частко-
вої оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів; пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
соціальної стипендії; безоплатного забезпечення підручниками;
безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закла-
дах освіти; безоплатного проживання в гуртожитку; інших заходів,
затверджених Кабінетом Міністрів України [2].

Отже, право осіб з інвалідністю внаслідок війни на освіту до-
статньо врегульовано на законодавчому рівні, а особам, які нале-
жать до цієї категорії, рекомендуємо звертатися безпосередньо до
приймальної комісії закладу вищої освіти, до якого вирішили всту-
пати. Адже працівники приймальної комісії на основі чинного за-
конодавства та правил прийому зможуть проконсультувати про
особливості отримання державної підтримки цієї категорії осіб.
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕГІОНІ

Старєва Анна Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент, директор

Миколаївського інституту розвитку людини «Університет «Україна»

Анотація. У тезах розкрита суть кластерного підходу в освіті.
Автор звертає увагу на основні напрямки інноваційних підходів до ре-
гіональної освіти у контексті кластеризації освітнього середовища.
Звертається увага на посилення ролі кластерного підходу до організа-
ції інклюзивного освітнього середовища.

Annotation. The thesis reveals the essence of the cluster approach in
education. The author draws attention to the main directions of innovative
approaches to regional education in the context of clustering of the educatio-
nal environment. Attention is paid to strengthening the role of the cluster ap-
proach to the organization of an inclusive educational environment.

Євроінтеграційні прагнення України актуалізують завдання
розвитку інклюзивних процесів, що забезпечують соціальний па-
ритет, культуру відкритих стосунків, рівну та якісну освіту кожному
члену цього суспільства. Вирішення цієї проблеми знаходиться
у площині формування інклюзивної політики та практики, зокре-
ма, — у регіональному аспекті.

Ключовою ідеєю нашого дослідження є врахування кластерно-
го підходу щодо формування інклюзивного освітнього середовища
в регіоні.

Аналіз літератури показав, що проблема кластеру як соціального
партнерства в освіті — відносно, нова й розглядалася в дослідженнях
П. Анісімова, Г. Ібрагімова, Е. Корчагіна, А. Костіна, Г. Мухамет зя -
но ва, І. Смирнова, О. Ткаченко, Ю. Шуберта та ін. Різні аспекти,
пов’язані з кластерним підходом досліджені у працях учених М. Пор -
тера, А. Томпсона, Д. Лапигіна, В. Третяка, Д. Ялова та інших.

Інноваційність підходів до регіональної освіти у контексті класте-
ризації освітнього середовища, передусім, має бути реалізована у таких
напрямах: першочергове використання наявних освітніх, соціаль-
них, медичних ресурсів задля формування дружнього середовища
інклюзивного суспільства; мотивація регіону до саморозвитку, ди-
версифікація сфер соціальної, економічної, здоров’я збережувальної
активності; пошук та задіяння «прихованого» освітнього потенціалу
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регіону, що може бути корисним для його розвитку; подолання
психологічних, адміністративних бар’єрів; комунікативність та ін-
форматизація суспільного життя; вирішення «локальних» проблем
спільними зусиллями; технологізація освітнього простору регіону;
заохочення самоорганізації та соціального партнерства; нарощу-
вання соціального капіталу (визначає й відображає рівень потен-
ціалу, ресурсів і реалізовуваних практик регіону).

Визначення і застосування інноваційних підходів кластеру зорієнто-
вано на: посилення внутрішньої мотивації на регіональному (міс-
цевому) рівні до соціально-економічного зростання, ефективності
регіональної освіти, використанні регіонального освітнього та на-
укового потенціалу для потреб і розвитку регіону, забезпечення інк-
люзивності; першочергове задоволення внутрішніх потреб регіо-
нальної (місцевої) громади у якісній, рівній, ефективній освіті за
рахунок власних (кластерних) та залучених ресурсів.

Серед першочергових завдань регіональної освітньої політики слід
назвати: створення інституційних передумов для стимулювання роз-
витку інклюзивної освіти та спеціальної педагогіки; ліквідації адмініс-
тративних бар’єрів щодо вирішення першочергових завдань інклюзії;
розвиток міжрегіонального співробітництва, реалізація потенціалу
партнерських ініціатив (у т.ч. щодо спільного освоєння та використан-
ня ресурсів); формування системи інноваційно-зорієнтованих інклю-
зивних проєктів; раціональне поєднання державного, місцевого,
приватного фінансування задля вирішення першочергових завдань
інклюзії; інноваційний розвиток регіональної освіти.

Основною метою кластерного підходу в освіті регіону має стати зба-
лансування пропорцій в розрізнених зусиллях різних суб’єктів щодо
вирішення проблеми рівної освіти, активізація коопераційних зв’яз-
ків між різними освітніми, культурними, медичними організаціями,
владними органами, модернізація закладів освіти з урахуванням сві-
тових викликів та необхідності підвищення якості освіти й, досягнен-
ня позитивних зрушень у показниках освітнього рівня регіону.

Сполучним компонентом у кластеризації цього процесу є спіль -
на мета — розбудова інклюзивного освітнього середовища, тобто
у вихідній моделі — це створення умов для підготовки й розвитку
особистості, здатної успішно здійснювати професійну діяльність
в інклюзивному суспільстві.

Інклюзивне освітнє середовище на засадах кластерного походу,
на нашу думку, є таким універсальним середовищем для будь якого
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територіальної громади, котре пов’язане з виявленням та функціо-
нуванням сукупності факторів, що безпосередньо впливають на по-
вноцінне використання потенціалу кластерного підходу та по-перше,
розкривають перспективи й можливості його подальшого викорис-
тання в освітній сфері, по-друге, визначають місце такої моделі в ос-
вітньому процесі, в-третіх, ступінь її включення в реально сформо-
вану систему соціально-освітніх взаємозв’язків та взаємодії.

То ж, одним із ключових чинників в організації регіонального
інклюзивного освітнього середовища на засадах кластерного підхо-
ду є максимальна популяризація ідеї інклюзії в громадському сус-
пільстві; налагодження партнерських відносин усіх суб’єктів цього
середовища (закладів освіти різних типів та рівнів, інклюзивно-ре-
сурсних центрів; соціальних служб; громадських організацій тощо);
підтримка на регіональному рівні інклюзивних програм (держав-
ними, комерційними, меценатськими); підготовка кваліфікованих
кадрів у ЗВО для роботи з такою категорією населення, як люди
з особливими потребами тощо.

РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Сухоруков Аркадій Ісмаїлович
д. е. н., професор, професор кафедри управління та адміністрування

Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Анотація. У багатьох країнах, у тому числі в країнах пострадян-
ського простору, на місцевому рівні створюються громадські фонди,
котрі беруть на себе завдання організації конференцій та семінарів
у конкретних регіонах з урахування їхньої специфіки, обговорення пи-
тань поліпшення доступу до освіти осіб з обмеженими можливостя-
ми, генерування досліджень в рамках проектів щодо виявлення пріори-
тетних проблем і потреб у даній сфері.

Аnnotation. In many countries, including the post-Soviet countries,
public funds are established at the local level, which undertake the task of or-
ganizing conferences and seminars in specific regions, taking into account
their specifics, discussing improving access to education for people with disa-
bilities, generating research in within the framework of projects to identify
priority problems and needs in this area.
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Необхідність формування та розвитку інклюзивного освітнього
середовища вимагає інтеграції зусиль всього суспільства на таких
напрямках:

– виховання у державних службовців, роботодавців та всіх чле-
нів суспільства почуття соціальної відповідальності;

– формування інститутів громадянського суспільства, створен-
ня реально працюючих механізмів участі інститутів громадянсько-
го суспільства у формуванні та розвитку системи освітньої інклюзії;

– запровадження наскрізного підходу на всіх рівнях управління
соціально-економічним розвитком і науково-освітньою сферою, по-
єднання зусиль держави, роботодавців і громадянського суспільства
задля системного вирішення проблем соціальної та освітньої інклюзії.

Громадянське суспільство за певних умов може ефективно сприя-
ти покращенню доступу осіб з обмеженими можливостями до інк-
люзивної освіти. Водночас, відсутність інституційного походу до
організації громадянського суспільства не дає змоги створити ре-
альні механізми для реалізації можливостей громадянської дипло-
матії у питаннях розвитку системи інклюзивного освітнього сере-
довища та працевлаштування.

Необхідність чіткого визначення прав громадянського суспіль-
ства в цілому і, в тому числі, — визначення прав громадянського
суспільства щодо сприяння інклюзивній освіті та інклюзивному
працевлаштуванню вимагає формування відповідної правової бази.

У рамках завдань, поставлених в Указі Президента України
№ 487/2021 від 27 вересня 2021 року

1

«Про Національну стратегію
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки,
котрий зобов’язує розробити регіональні цільові програми сприян-
ня розвитку громадянського суспільства, слід чітко передбачити всі
необхідні заходи щодо формування і розвитку інклюзивного освіт-
нього середовища і заходів щодо забезпечення наступного працев-
лаштування осіб з обмеженими можливостями.

Партнерами зазначених фондів виступають представники орга-
нізацій громадянського суспільства, місцеві управління соціально-
го розвитку, управління освіти та управління архітектури, адмініс-
трації освітніх закладів, підприємницькі структури, представники
засобів масової інформації, волонтери, котрі разом забезпечують
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реалізацію проектів щодо сприяння інклюзивній освіті та інклю-
зивному працевлаштуванню.

Важливим аспектом реалізації таких проектів є проведення
ефективного громадського моніторингу, формування бази даних
осіб з обмеженими можливостями, паспортизація освітніх закладів
на наявність умов доступу до інклюзивної освіти, вивчення про-
блем інклюзивного працевлаштування. На основі аналізу даних
громадського моніторингу можуть розроблятися рекомендації для
профільних комітетів парламенту, представників державних і регіо-
нальних органів, які приймають рішення щодо організації інклю-
зивної освіти на місцевому та національному рівнях. Паралельно
слід готувати пропозиції підприємницьким структурам щодо інк-
люзивного працевлаштування. Таким чином закріплюються пози-
ції громадянського суспільства по відношенню до всіх гілок влади
і роботодавців, забезпечується рівноправний діалог із владними
структурами та іншими партнерами.

Міжнародна допомого таким проектам може бути представле-
на в рамках Програми зі спільного управління (ПСУ), що фінан-
сується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Таценко Тетяна Романівна
магістр групи ПP-20-2м-pl, спеціальності «Право»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. П., к. ю. н.

Анотація. Досліджено міжнародні нормативно-правові акти, що ре-
гулюють права осіб з особливими потребами. Проаналізовано сутність
та основні положення Загальної Декларації Прав людини. Розглянуто
основні положення Декларації про права розумово відсталих осіб. Про ве -
дено сутнісний аналіз Декларації про права інвалідів. Висвітлено за-
садничі положення Конвенції ООН про права дитини.

Annotation. The international normative-legal acts regulating the rights
of persons with special needs are studied. The essence and main provisions of
the Universal Declaration of Human Rights are analyzed. The main provisions
of the Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons are considered.

та розвитку інклюзивного освітнього середовища     Секція VI



An essential analysis of the Declaration on the Rights of Persons with Disa bi -
lities was conducted. The basic provisions of the UN Convention on the Rights
of the Child are highlighted.

Входження України в міжнародний освітній простір сприяло
тому, що актуальними для нашої держави стали міжнародні норматив-
но-правові документи щодо осіб з особливими потребами. Найбільш
значущі з них розроблені та представлені світовій спільноті Між на -
родною Організацією Об’єднаних Націй (ООН), яка понад півстоліття
відстоює права осіб з обмеженою життєдіяльністю. Так, Орга ні зація
Об’єднаних Націй визначила, що питання інвалідності стосуються
сфери прав людини, а не лише питання реабілітації та соціального за-
безпечення, що й стало вирішальним фактором у міжнародному регу-
люванні проблем осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Одним
із перших документів ООН про рівність прав «усіх людей без винятку»
стала Загальна Декларація про Права людини, прийнята в 1948 р.
У преамбулі даного документу зазначається, що основою свободи,
справедливості та миру у світі «є визнання вродженої гідності та рівних
і невід’ємних прав усіх членів людської спільноти» [1]. Наступним
кроком у визначенні прав осіб з обмеженою життєдіяльністю стало
прийняття 20 грудня 1971 року Генеральною Асамблеєю ООН Декла -
рації про права розумово відсталих осіб. Відповідно до основних поло-
жень Декларації, розумово відсталі мають такі самі права, що й усі інші
члени суспільства. Вони мають право на медичне обслуговування, ма-
теріальну забезпеченість, освіту та професійну підготовку (з урахуван-
ням можливостей), на проживання в колі сім’ї чи перебування у спе-
ціальних закладах, де умови оптимально наближені до звичайних умов
проживання, що підтверджує їх право на повну інтеграцію в суспіль-
ство. З метою захисту розумово відсталих осіб від будь-яких імовірних
порушень або зловживань Асамблеєю було відзначено необхідність
розробки нормативної бази, що забезпечувала б відповідні правові га-
рантії [2]. 9 грудня 1975 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декла -
рацію про права інвалідів, у якій зазначено, що інваліди, незважаючи
на причину, характер і складність їхніх каліцтв чи порушень, мають ті
самі основні права, що і їхні співгромадяни того ж віку, а тому повинні
отримувати необхідну підтримку, яка б дала змогу максимально вия-
вити свої можливості та здібності [3]. 1981 рік Організацією Об’єд -
наних Націй було проголошено роком інвалідів, а період із 1983 р. по
1992 р. — десятиріччям інвалідів. Саме в цей час міжнародне співтова-
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риство визначило основні принципи щодо формування політики сто-
совно осіб з обмеженими можливостями здоров’я, які зобов’язували
уряди країн бути відповідальними за впровадження системи усунення
умов, що спричиняють інвалідність і забезпечення особам із функціо-
нальними обмеженнями можливості досягнути однакового з іншими
співгромадянами рівня життя, зокрема, й можливості одержати освіту.
У 1989 році ухвалено Конвенцію ООН про права дитини, якою вперше
в історії міжнародного правового законодавства визначалися пріори-
тети інтересів дитини в суспільстві та наголошувалося на необхідності
особливої турботи про дітей-інвалідів. Ключовим положенням Кон -
венції є визнання права всіх без винятку дітей на одержання освіти:
«Держави визнають право дитини на освіту. З метою поступової реалі-
зації цього права на основі надання рівних можливостей вони повин-
ні: забезпечити обов’язковою, доступною, безоплатною освітою всіх
дітей, сприяти здобуттю середньої освіти в різних формах, у тому числі
загальноосвітнє та професійне навчання, зробити їх можливими й до-
ступними для кожної дитини, а також розробити відповідні заходи,
як-то упровадження безкоштовної освіти та надання, за потреби, фі-
нансової допомоги, зробити здобуття вищої освіти доступним для всіх
на основі врахування інтелектуальних здібностей у будь-який дореч-
ний спосіб» тощо [4]. У даному документі наголошується, що наяв-
ність інвалідності в дитини є підставою для її захисту від дискримі-
нації, що дитина-інвалід не повинна бути ізольованою від свого
оточення, від домівки й батьків, повинна мати повноцінне та гідне
життя в нормальних умовах, що сприяють зростанню її упевненості
в собі та забезпечують участь у житті суспільства.

Дані міжнародні документи диктують іншим країнам про зміни
в усіх сферах життя, які б надавали можливість людям з інвалідністю,
у тому числі й дітям з особливими потребами, брати активну участь
у суспільній діяльності та отримувати послуги на рівні з іншими.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТРЕНЕРА У ФОРМУВАННІ 
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

В СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Шитікова Єлизавета Андріївна
викладач кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту

Національного університету фізичного виховання і спорту України
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Анотація. В тезах викладено основні аспекти діяльності трене-
рів/керівників гуртків щодо забезпечення інклюзивного середовища.
Перелічені заходи, що необхідні для реалізації інклюзивного навчання
у спортивно-технічних видах спорту. Також зазначені характерис-
тики інклюзивності гуртків спортивно-технічного профілю.

Annotation. The abstracts outline the main aspects of the activities of co-
aches / club leaders to ensure an inclusive environment. The measures ne-
cessary for the implementation of inclusive education in technical kinds of
sport are listed. The characteristics of inclusiveness of sports and technical
clubs are also indicated.

Інклюзія сприяє формуванню життєво необхідних вмінь та на-
вичок, інтеграцію дітей в суспільство, незважаючи на рівень їх мож-
ливостей та здібності, а також передбачає створення спільного се-
редовища для всіх дітей.

Характерним для інклюзії є використання методів навчання,
що орієнтовані саме на дитину або тих, що зосереджені на навчанні
в невеликих групах.

Створення інклюзивного освітнього середовища у спортивно-
технічних видах спорту безпосередньо залежить від попереднього пла-
нування занять, підготовки до них, а також надання різного роду під-
тримки вихованцям. Тренер чи керівник гуртка повинен володіти
різноманітними методами, підходами та вміти застосовувати їх у прак-
тичній діяльності, забезпечуючи навчальні потреби всіх гуртківців.

Вагомими характеристиками інклюзивності гуртків спортив-
но-технічного профілю є гармонійне поєднання соціальної, фізич-
ної та навчальної інклюзії (рис. 1) [1].

У спортивно-технічних видах спорту, тренери та керівники гур-
тків у своїй діяльності мають надавати освітні послуги враховуючи
вимоги, передбачені інклюзивною освітою (рис. 2).
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Рис. 1 — Характеристика соціальної, фізичної та навчальної інклюзії

Рис. 2 — Діяльність тренерів/керівників гуртків для забезпечення інк-
люзивного середовища

Готовність тренерів організовувати інклюзивне освітнє середо-
вища в гуртку чи на змаганнях найбільшою мірою залежить від
рівня їх майстерності як викладачів, їх теоретичної та практичної
підготовки, матеріально-технічного оснащення гуртка, доступності
закладу тощо. Для якісної діяльності необхідним є розробка на-
вчальних та методичних посібників, навчальних програм, методич-
них рекомендацій. Система професійної підготовки для роботи
з дітьми з особливими освітніми потребами передбачає формуван-
ня необхідних знань, умінь і навичок щодо роботи з такими дітьми;
моральну, психологічну, професійну готовність, що є головною
умовою для успішної діяльності та сприяє розробці, обґрунтуванню
та впровадженню конкретних методик і технологій спільного на-
вчання вихованців з особами з особливими освітніми потребами.

Вагомим фактором якісної реалізації інклюзивного навчання
у спортивно-технічних видах спорту є врахування тренером (керів-
ником) різноманітних потреби своїх вихованців та їх індивідуальних
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можливостей, постійно узгоджуючи та корегуючи різні форми й тем -
пи навчання. Низькі очікування щодо досягнень дітей з різними по-
рушеннями, зокрема психофізичного розвитку, можуть негативно
впливати на успішність вихованців. Це в свою чергу призводить до
упередженого ставлення щодо інклюзивної освіти, що суперечить ви-
могам для організації інклюзивного освітнього середовища.

Вирішення окреслених завдань сприятиме створенню умов для
навчально-тренувальної діяльності всіх категорій дітей та їх більшого
залучення до занять тими видами спорту, що представлені в закладах
позашкільної освіти гуртками спортивно-технічного профілю.

Отже, інклюзивний підхід до побудови навчально-тренуваль-
ного процесу в гуртках спортивно-технічного профілю залежить від
готовності та кваліфікації керівників гуртків/тренерів, модернізації
навчальних програм, що враховували б компоненти соціалізації та
задовольняла потреби дітей з особливими освітніми потребами.
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Анотація. В тезах проаналізований стан правового забезпечення
освітнього інклюзивного середовища в Україні. Розглянуті питання без -
бар’єрності і доступності надання освітніх послуг дітям з особливими
освітніми потребами. Визначені особливості організації інклюзивного
навчання у закладах освіти.

Аnnotation. The theses analyze the state of legal support for the inclusive
educational environment in Ukraine. The issues of barrier-free and affor-
dable provision of educational services to children with special educational
needs are considered. The features of organizing inclusive education in edu-
cational institutions are determined.
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Останні роки в Україні відзначені активним розвитком інклюзив-
ної форми навчання для дітей з особливими потребами. Відповідно до
Закону «Про освіту» дитина з ООП — це особа з особливими освітніми
потребами, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтрим-
ки в освітньому процесі. Метою впровадження інклюзивного навчан-
ня є реалізація права на освіту дітей з ООП через створення системи
освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах
недискримінації, врахування багатоманітності дитини, ефективного
залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Правове регулювання інклюзивної форми навчання дітей з ООП
забезпечене законодавчими актами України. Закон «Про освіту» ви-
значає, що законодавство України про освіту ґрунтується на Конс -
ти туції України і складається із цього закону, спеціальних законів,
інших актів законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних до-
говорів України, укладених в установленому законом порядку.

Стаття 26 Загальної декларації прав людини проголошує, що
кож на людина має право на освіту. Конвенція про права дитини
у статті 23, встановлює, що на забезпечення особливих потреб дитини
допомога надається при можливості безкоштовно з урахуванням фі-
нансових ресурсів батьків або інших осіб, що забезпечують турботу
про дитину, та має на меті забезпечення ефективного доступу до по-
слуг у галузі освіти. Конвенція про права осіб з інвалідністю у статті 24
визначає, що держави-учасниці без дискримінації і на підставі рів-
ності можливостей забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях.

Сучасний етап розвитку інклюзивної освіти відзначений при-
йняттям Національної стратегії із створення безбар’єрного просто-
ру в Україні на період до 2030 року (Розпорядження КМУ № 366-р).
Стратегія визначає доступність як забезпечення рівного доступу
всім групам населення до фізичного оточення, транспорту, інфор-
мації та зв’язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем,
а також до інших об’єктів та послуг. Стратегією передбачено забез-
печення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (в тому
числі закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), ресурс -
них кімнат та корекційно-розвиткових послуг, окреслені стратегічні
цілі розбудови інклюзивної освіти.

Організація інклюзивного навчання у закладах освіти здійсню-
ється відповідно до порядків, затверджених КМУ. Так, Порядок ор-
ганізації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої ос-
віти (ПКМУ № 957) визначає організаційні засади інклюзивного
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навчання учнів з ООП за інституційною формою здобуття освіти
у закладах загальної середньої освіти. Порядком встановлюються:

– алгоритм утворення інклюзивних класів, за яким керівник
закладу освіти на підставі заяви одного з батьків (інших законних
представників) учня та висновку про комплексну психолого-педа-
гогічну оцінку розвитку дитини, що надається ІРЦ, утворює інклю-
зивний клас та організовує інклюзивне навчання з урахуванням
рівня підтримки, рекомендованого ІРЦ;

– нормативи чисельності дітей з ООП в інклюзивному класі;
– створення команди психолого-педагогічного супроводу з обо -

в’язковою участю одного з батьків (або законних представників)
для визначення індивідуальної програми розвитку;

– надання корекційно-розвиткових послуг у вигляді занять;
– для дітей з інвалідністю можливість надання інших соціальних

послуг із переліку базових соціальних послуг відповідно до Закону
України Про соціальні послуги» та згідно з державними стандартами
надання відповідних послуг, затвердженими Мінсоцполітики, та інше.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету міс -
цевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливи-
ми освітніми потребами (ПКМУ № 88) встановлює, що корекційно-
розвиткові заняття з дітьми з ООП в закладі освіти здійснюються за
цивільно-правовими договорами, укладеними з закладом освіти
або відповідним органом управління у сфері освіти.

Отже, на сучасному етапі розбудови інклюзивної освіти рати-
фіковані основні міжнародні акти цієї галузі, створена база націо-
нальних нормативно-правових актів, що забезпечують досягнення
цілей Національної стратегії із створення безбар’єрного простору
в Україні, з подальшим вдосконаленням відповідно до вимог.

Список використаних джерел

1. Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного
простору в Україні на період до 2030 року: Розпорядження КМУ від
14.04.2021 р. № 366-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-
р#Text (дата звернення: 08.11.2021).

2. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у за-
кладах загальної середньої освіти: Постанова КМУ від 15.09.2021 р. № 957.
URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/957-2021-п#Text (дата звернен-
ня: 08.11.2021).

3. Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особ-
ливими освітніми потребами: Постанова КМУ від 14.02.2017 р. № 88. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-n8 (дата звернення: 08.11.2021).

376

Секція VI Правові та організаційні засади формування   



377

ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕРМІНУ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА» 
В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ

Якименко Андрій Анатолійович
голова циклової комісії з правознавства

Хмельницького фахового коледжу Університету «Україна»
yakimenko76@ukr.net

Анотація. Для нормативно-правового регулювання інклюзивної
освіти важливим є визначення поняття «інклюзії», «інклюзивної осві-
ти» та закріплення його у чинному законодавстві. Для України інклю-
зивна освіта є юридичною та педагогічної інновацією і в той же час
вимогою не лише часу. З моменту ратифікації Конвенції ООН про
права інвалідів — це одне із міжнародних зобов’язань держави.

Annotation. For legal regulation of inclusive education is important to
the definition of «inclusion», «inclusive education» and secure it to the exis-
ting legislation. For Ukraine inclusive education is a legal and pedagogical
innovation and at the same time demanding not only time. Since the ratifica-
tion of the UN Today there is no commonly agreed terminology categories of
children with disabilities and/or special educational needs, both at the inter-
national and at the national level.

Мета інклюзії в освіті полягає у ліквідації соціальної ізольованос-
ті (виключення), що є наслідком негативного ставлення до поняття
різноманітності. Відправною точкою цього поняття є переконання,
що освіта є одним із основоположних прав людини і основою для
більш справедливого суспільства.

Інклюзивна освіта — термін, який вперше прозвучав у Са ла -
манкській декларації про принципи, політику та практичну діяль-
ність у сфері освіти осіб з особливими потребами, яка була прийнята
на Всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими потре-
бами у червні 1994 року. Саме цей документ і став першим міжна-
родним документом, який наголосив на необхідності проведення
освітніх реформ у напрямі інклюзивної освіти. У зверненні до всіх
урядів наголошується, що пріоритетним з точки зору політики та
бюджетних асигнувань має бути реформування системи освіти, яке
б дало змогу охопити навчанням усіх дітей, незважаючи на індивіду-
альні відмінності та труднощі; законодавчо визнати принцип інклю-
зивної освіти, який полягає в тому, що всі діти перебувають у зви-
чайних школах, за винятком тих випадків, коли не можна вчинити
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інакше; всіляко заохочувати обмін досвідом з країнами, що мають інк-
люзивну систему навчання; сприяти участі батьків, громад, громад-
ських організацій осіб з інвалідністю в процесах планування та при-
йняття рішень, що стосуються задоволення особливих навчальних
потреб; всіляко сприяти розробці стратегій діагностування та визна-
чення особливих потреб у дітей, а також розробляти науково-методич-
ні аспекти інклюзивного навчання; значну увагу варто приділити під-
готовці педагогів до роботи в системі інклюзивної освіти.

Для України інклюзивна освіта є юридичною та педагогічної
інновацією і в той же час вимогою не лише часу, а й з моменту ра-
тифікації Конвенції ООН про права інвалідів — одним із міжнарод-
них зобов’язань держави.

ЮНЕСКО розглядає інклюзію як динамічний процес, який
полягає в позитивному ставленні до різноманітності учнів у навчаль-
ному середовищі, сприйнятті індивідуальних особливостей розвит-
ку дитини не як проблеми, а як можливостей для розвитку. Тому рух
у напрямі інклюзії — це не тільки технічна або організаційна зміна,
але і певна філософія в освіті.

Таким чином, для нормативно-правового закріплення поняття
інклюзії мають значення чотири ключові аспекти:

1. Інклюзія — це процес. Її слід розглядати як неперервний
пошук ефективних способів врахування питання багатоманітності.
Інклюзія навчає співіснувати з відмінностями, які розглядаються
як стимул для заохочення дітей і дорослих до навчання.

2. Інклюзія спрямована на виявлення й усунення бар’єрів. Вона
передбачає збір, узагальнення і оцінку інформації з великої кіль-
кості різних джерел з метою вдосконалення освітньої політики і прак-
тики, заохочення дітей і дорослих до навчання.

3. Інклюзія створює умови для присутності, участі та досягнень
усіх учнів. Термін «присутність» означає місце навчання дітей і те,
наскільки регулярно вони його відвідують. Термін «участь» описує
якість їхнього навчального досвіду і тому вимагає врахування думок
тих, хто навчається. Термін «досягнення» стосується не лише ре-
зультатів тестів чи екзаменів, а охоплює також результати навчання
в межах усіх навчальних планів і програм (curriculum).

4. Інклюзія вимагає підвищеної уваги до дітей «групи ризику»,
для яких існує вірогідність виключення чи низької успішності.
Інклюзія як освітня концепція постійно розвивається, і є вкрай важ-
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ливою для формування політики й стратегій, спрямованих на усу-
нення причин і наслідків дискримінації, нерівності та виключення.

На сьогодні немає спільної узгодженої термінології категорій
дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами як на
міжнародному, так і на національному рівні. Так, в українському за-
конодавстві використовуються різні терміни: «діти/люди з пору-
шеннями розумового та/або фізичного розвитку», «діти/люди з не-
повносправністю», «діти/люди з розумовою відсталістю», «особи
з особливими потребами», «діти з особливостями психічного та фі-
зичного розвитку» тощо.

Проте, керуючись засадничими принципами соціальної моделі
розуміння інвалідності та останніми документами Кабінету Мі ніст -
рів України, Міністерства освіти і науки України у сфері інклюзив-
ного навчання, пропонується до використання термін «діти (учні)
з особливими освітніми потребами». Даний термін — special educa-
tion needs (SEN) — також широко використовується країнами-чле-
нами Організації економічного розвитку та співпраці й ураховує
дітей, які мають труднощі в навчанні, що пов’язані з порушеннями
психофізичного розвитку, та дітей із соціально вразливих груп.
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СЕКЦІЯ VIIІ

ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Васильчук Ольга Олександрівна
магістратура, група СПО-21-1м-mk, спеціальність «Спеціальна освіта»

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Нікора А. О., к. пед. н., доцент

Анотація. Однією з сутнісних характеристик розвитку сучасного
суспільства є посилення ролі інформації та знання, інтенсивний розви-
ток технологій, інформатизація усіх сфер людської життєдіяльнос-
ті, зокрема й освітньої галузі. Використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ) відкриває широкі можливості для підвищення
якості освіти, її відкритості й доступності, що є особливо значущим
для осіб з особливими освітніми потребами. У тезах описано особли-
вості використання ІКТ в інклюзивному освітньому просторі України.

Annotation. One of the essential characteristics of the development of mo-
dern society is the strengthening of the role of information and knowledge, in-
tensive development of technology, informatization of all spheres of human life,
including education. The use of information and communication technologies
opens wide opportunities for improving the quality of education, its openness
and accessibility, which is especially important for persons with special educa-
tional needs. Abstracts describe the features of the use of information and com-
munication technologies in an inclusive educational space of Ukraine.

Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює навчальні мож-
ливості учасників освітнього процесу, спрощуючи доступ до навчаль-
них і професійних даних та відомостей; покращує функціональні
можливості й розширює сферу застосування інноваційних засобів
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навчання; сприяє активному формуванню та розширенню можли-
востей інклюзивного освітнього простору.

Компенсаторна властивість нових технологій дозволяє особам
з особливими потребами брати активну участь в навчальному про-
цесі попри функціональні обмеження. Завдяки використанню ІКТ,
ці особи здатні подолати бар’єри на шляху до навчання, оскільки
отримують доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у до-
ступному «прийнятному» форматі.

Використання ІКТ в інклюзивній освіті може застосовуватися
перш за все у компенсаційних цілях (як технічна допомога, під-
тримка, часткова компенсація або заміщення відсутніх природних
функцій, що дозволяє особам з особливими освітніми потребами пов -
ноцінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії у процесі
навчання).

Крім того допоміжні прилади і програмне забезпечення, аль-
тернативні форми зв’язку, полегшують комунікацію у спосіб, зруч-
ний для кожного конкретного виду функціонального обмеження.
Корисними ІКТ є і у дидактичних цілях: сприяють диференціації,
задоволенню індивідуальних потреб, особистісному розвитку осіб
з особливими потребами, розкриттю їх здібностей, їх повноцінній
інклюзії в освітнє та соціальне середовище.

Для успішної реалізації, підвищення її якості і доступності ос-
віти для осіб з особливими потребами на основі застосування ІКТ,
система освіти України має бути зорієнтована на забезпечення від-
повідних умов:

– створення дієвої інфраструктури ІКТ, яка задовольняла б
принципи доступності, зручності використання, гнучкості й ефек-
тивності витрат;

– модифікацію змісту, методів навчання й оцінювання успіш-
ності з урахуванням специфічних освітніх потреб;

– підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів, які працю-
ють у сфері інклюзивної освіти, зокрема їх обізнаності щодо мож-
ливостей використання нових технологій у педагогічній взаємодії
з особами з особливими потребами.

Відтак, проведення на усіх рівнях і усіма ключовими учасника-
ми інклюзивного освітнього середовища планомірної, системної
роботи по впровадженню ІКТ в освітній процес осіб з особливими
освітніми потребами:
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– сприятиме автономізації роботи осіб з обмеженими можли-
востями, їх незалежний доступ до освітніх послуг і до інформації на
рівні з іншими, зокрема, через мережу Інтернет;

– забезпечить можливість виконувати навчальні завдання
у зручному доступному темпі;

– розширить спектр навчальних завдань, відповідно до індиві-
дуальних можливостей і навичок;

– уможливить здатність демонструвати навчальні досягнення
іншими шляхами (окрім традиційних), розкриваючи творчий по-
тенціал;

– полегшить процеси спілкування та взаємодії з однолітками,
педагогами й іншими соціальними групами; мотивуватиме осіб
з особливими потребами до розширення й поглиблення сфери піз-
навальних інтересів, задоволення власних пізнавальних потреб
у зручному темпі та доступним способом.

Отже, основною перевагою використання ІКТ у сфері інклю-
зивної освіти є їх широкі можливості для соціальної реабілітації дітей
з особливими потребами, створення комфортних умов для їх інтег-
рованої освіти, подальшого самостійного життя. ІКТ дозволяють
особам з особливими потребами повноцінно включитися в освітній
процес, розвивати прийнятні для них індивідуальні ефективні ос-
вітні стратегії, максимально зручно інтегруватись до освітнього прос -
тору, що є запорукою їх майбутньої особистісної, професійної та
соціальної самореалізації.

СОЦІАЛЬНІ ТАНЦІ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦИЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

Вірченко Марія Володимирівна
ІІ курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., доцент.

Анотація. В даних тезах викладено поняття соціальних парних
танців та їх комунікативна функція. Перелічені емоційні та психоло-
гічні проблеми сучасної людини. Також визначено необхідність дослід-
ження мотивації до занять соціальними танцями як одного з засобів
гармонізації комунікативної сфери особистості.
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Annotation. These theses outline the concept of social couple dances and
their communicative function. The emotional and psychological problems of
modern person are listed. We identified the necessity to study the motivation
of people engaged in social dancing as one of the means of harmonizing the
communicative sphere of personality.

У наш час підвищення пригніченого емоційного та психологіч-
ного стану людей, заниженої самооцінки, підвищення тривожності
та зростання проблем соціалізації та комунікації особистості важ-
ливим є пошук шляхів подолання цих проблем.

Експерти в галузі охорони здоров’я постійно стикаються з про-
блемою покращення фізичної форми та психологічного благопо-
луччя людини.

Танці можуть стати виснажливим, але приємним способом тре-
нування, який може покращити фізичну форму людей та заохотити
їх до більш активного способу життя. Танець — це діяльність, яка
сприяє поліпшенню фізичної форми та покращує аеробну та фізич-
ну працездатність [3].

Варто зазначити, що сьогодні парні соціальні танці стають все
більш популярними в Україні.

У час все більшого занурення людини у віртуальний світ, змен-
шення «живих» комунікацій та все більшого відчуття самотності
людини соціальні парні танці можуть бути одним з ефективних за-
собів гармонізації комунікативної сфери особистості.

Результати аналізу наукової літератури засвідчили, що соціальні
танці (англ. social dance) належать до категорії танцювальних стилів
різних народів світу. Вони є популярними в соціумі, найчастіше ви-
конуються в парі та спрямовані на обмін позитивними емоціями
між партнерами. На відміну від бальних танців, у соціальних, як
правило, немає складних схем (секвенцій), натомість їм властива
імпровізаційність [1]. Концепцією соціальних танців є насамперед
дозвілля, спілкування та нові знайомства так як в процесі танцю
пари постійно міняються.

Однак ми знаємо дуже мало про те, чому люди продовжують або
припиняють танцювати, або чому саме парні соціальні танці обрані
як спортивна розважальна діяльність. Дослідження мотивації до за-
нять парними соціальними танцями та їх зв’язок з покращенням
комунікативної сфери особистості у вітчизняному науковому про-
сторі практично не здійснювалось.
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На нашу думку саме дослідження психологічних факторів фор-
мування мотивації особистості до занять парними соціальними
танцями дасть змогу краще зрозуміти актуальні внутрішні психоло-
гічні та емоційні проблеми людини та знайти шляхи гармонізації
комунікативної сфери особистості на прикладному рівні.

Недавні дослідження показують, що мотивація відіграє істотну
роль у нашій поведінці на дозвіллі. В світовій практиці було дуже
мало емпіричних досліджень, які вивчають мотивацію танців.

Група авторів Мараз А., Кірали О., Урбан Р., Гріффітс МД та
Деметровіч З. провели дослідження мотивації до соціальних танців
і виділили вісім мотиваційних чинників за допомогою дослідного
факторного аналізу, які складають новий список мотивації танців:
фітнес, поліпшення настрою, близькість, спілкування, транс, майс-
терність, впевненість в собі і втеча від життя (ескапізм) [3].

Отже парні соціальні танці — це популярна форма фізичних
вправ, і дослідження показують, що танці можуть зменшити тривож-
ність, налагодити комунікації, підвищити самооцінку та поліпшити
психологічне благополуччя особистості, а отже вважаємо за необ-
хідність проведення подальших досліджень феномену соціальних
танців як засобу гармонізації комунікативної сфери особистості.
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МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ У ВЕБ-РОЗРОБЦІ

Ворона Ярослав Едуардович
IV курс, група ЗПІ-18-1, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., професор

Анотація. Наведено мови програмування, які найчастіше вико-
ристовуються для створення веб-сайтів. Описано переваги веб-про-
грамування. Коротко окреслено мови програмування JavaScript, PHP та
Python. Вказано цілі та особливості їх застосування у веб-розробці.
Описані мови програмування можуть використовуватися для ство-
рення веб-застосунків будь-якої складності.

Аnnotation. Here are the programming languages that are most com-
monly used to create websites. The benefits of web programming are descri-
bed. JavaScript, PHP and Python programming languages are briefly outli-
ned. The purposes and features of their application in web development are
specified. The described programming languages can be used to create web
applications of any complexity.

Актуальність. Веб-програмування є одним з найбільш перспек-
тивних напрямків у програмуванні. Якщо раніше веб-технології вико-
ристовувалися здебільшого для зберігання статичних документів, то
зараз веб-технології отримують все більш потужні можливості. В наш
час мови програмування у сфері веб-розробки використовуються не
тільки для створення простих сайтів, але й, наприклад, для побудови
корпоративних систем для малого, середнього та навіть великого біз-
несу. У доповіді коротко розглянуто найбільш популярні мови програ-
мування, які використовуються у веб-розробці.

Виклад основного матеріалу. Однією з найчастіше використову-
ваних мов у веб-програмуванні є JavaScript. JavaScript — прототип-
на, скриптова мова, призначена для створення інтерактивних веб-
сторінок. Він є єдиною мовою сценаріїв, яку підтримують всі
основні браузери. Працюючи всередині браузера, JavaScript оброб-
ляє команди на комп’ютері користувача, а не на сервері. JavaScript
використовують для організації взаємодії з користувачем на веб-
сторінці, реалізації логіки поведінки елементів веб-сторінки, дода-
вання різноманітних ефектів та анімації, обробки даних у html-
формах, взаємодії з html-елементами та css-стилями.

PHP — С-подібна скриптова мова. PHP широко використову-
ється для написання сценаріїв, які виконуються на серверах під час
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кожного оновлення сторінки сайту. За допомогою цієї мови можна
обробляти дані з html-форм, динамічно генерувати веб-сторінки.
PHP використовується у близько 78% веб-сайтів.

Python — високорівнева інтерпретована мова програмування
загального призначення з динамічною строгою типізацією та авто-
матичним керуванням пам’яттю. Python має велику кількість веб-
фреймворків, найпопулярнішими з яких є Django та Flask. Вони до-
зволяють легко та швидко створювати логіку бекенда.

Окрім цих мов, у веб-програмуванні використовуються й інші.
Наприклад, Java, Rubi, C++.

Висновки. У веб-розробці використовується багато мов програ-
мування. Здебільшого, для створення одного сайту використову-
ється одразу декілька мов.

Список використаних джерел
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СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ

Ворона Ярослав Едуардович
IV курс, група ЗПІ-18-1, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., професор

Анотація. Коротко розглянуто суть стохастичного моделюван-
ня. Описано причини використання стохастичних моделей. Наведено
порівняння стохастичних моделей з детермінованими. Наведено їхні пе-
реваги та недоліки. Обумовлено доцільність використання стохастич-
них моделей у моделюванні.

Аnnotation. The essence of stochastic modeling is briefly considered. The
reasons for using stochastic models are described. A comparison of stochastic
models with deterministic ones is given. Their advantages and disadvantages are
given. The expediency of using stochastic models in modeling is conditioned.
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Актуальність. Моделювання процесів та систем широко застосо-
вується, так як значно полегшує наукові дослідження та часто зали-
шається єдиним способом пізнання складних систем, їх діагностики,
оптимізації, прогнозування та керування. Але більшість процесів та
систем не є детермінованими та описуються не тільки тими величи-
нами, які можуть бути передбачені, а й випадковими величинами.
В таких випадках використовуються стохастичні моделі.

Виклад основного матеріалу. Детерміновані моделі дають одні
й ті самі точні результати для певного набору вхідних даних. Жоден
з факторів у них не є випадковим. Хоча детерміновані моделі не
є максимально наближеними до реальних процесів, однак вони ви-
користовуються досить часто, адже є простішими за стохастичні
моделі і дозволяють полегшити розуміння модельованого процесу,
спрощують його.

Стохастична модель дає різні результати при однаковому наборі
вхід них даних. Стохастична (недетермінована, ймовірнісна) модель —
це математична модель, для якої параметри, умови функ ціо нуван ня або
стани модельованої системи представлені випадковими величинами.

Реалізації випадкових величин системи генеруються та встав-
ляються у модель системи. Вихідні дані моделі запам’ятовуються.
Потім процес повторюється з новим набором випадкових значень.
Ці кроки повторюються доти, доки не буде зібрано достатній обсяг
необхідних даних. Зрештою, розподіл результатів показує найбільш
ймовірні оцінки, а також рамки очікувань, до яких діапазонів зна-
чень з більшою чи меншою ймовірністю потраплять випадкові ве-
личини. Часто випадкові величини, вставлені в модель, створю-
ються на комп’ютері за допомогою генератора випадкових чисел.

Стохастичні моделі дозволяють досить просто отримати окремі
реалізації практично будь-яких випадкових процесів, але вимага-
ють дуже багато часу для проведення роботи зі статистичної оброб-
ки великої кількості реалізацій досліджуваного процесу.

Традиційні завдання теорії ймовірностей та математичної ста-
тистики можуть розглядатися як найпростіші завдання стохастич-
ного моделювання, оскільки їх вирішення є аналізом засобами ма-
тематики процесів і явищ, які мають випадковий характер.

Висновки. Всі процеси в реальному житті є недетермінованими.
Стохастичне моделювання дозволяє моделювати такі процеси.
Стохастичні моделі включають в себе ймовірності, від точності роз-
рахунку яких залежить правильність моделі.
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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ 
НА РАК ЛЕГЕНЬ НА ОСНОВІ КТ ЗНІМКІВ

Гаврильченко Любомир Олегович
І курс, група АСП-11, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. В статті розглянуто проблеми, що виникають під час
виявлення раку легень на КТ знімках, наведено можливі варіанти вирі-
шення проблем.

Аnnotation. The article considers the problems that arise during the de-
tection of lung cancer on CT scans, presents possible solutions.

У 2018 році 18,1 мільйонів людей в світі хворіли на рак, з них
у 2,1 мільйонів хворобу діагностували в 2018 році. 9,6 мільйонів по-
мерли від раку в 2018 році. Рак є причиною приблизно 30% перед-
часної смерті людей у віці 30–69 років. Найчастіше діагностується
рак легенів (11,6% усіх випадків), а До 2040 року ці цифри зростуть
майже вдвічі, з найбільшим збільшенням в країнах з низьким та се-
реднім рівнем доходів, на які припадатиме понад двох третин рако-
вих захворювань у світі [1].

Виживання хворих на рак легенів залишається досить низьким.
5-ти річний рівень виживання складає лише 10–20% у більшості
регіонів світу. Етап при діагностиці є основним фактором, що визна-
чає прогноз виживання: 5-річна виживаність коливається від 50–70%
для діагностики на I стадії та 1–5% для діагностики при IV стадії,
оскільки хірургічна резекція на ранній стадії все ще залишається
найбільш ефективним лікуванням, а на пізніх стадіях лікування
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практично неможливе. Однак діагностується менше 20% пацієнтів
на I стадії, а більшість з них діагностується на стадії III або IV [2].

Враховуючи поширеність та агресивність в сенсі смертності за-
хворювання на рак легенів, ВООЗ рекомендує проводити регулярні
скринінгові дослідження для людей з групи ризику для раннього
виявлення захворювання [2].

Скринінгові програми полягають в масовому обстеженні насе-
лення для своєчасного виявлення тяжких хвороб на ранніх стадіях.
При проведенні скринінгу на рак легень перед лікарями постає за-
дача візуальної оцінки великих об’ємів зображень. По суті, лікарі
виконують задачі класифікації та сегментації медичних зображень.
Зі зростанням кількості зображень для аналізу та кількістю пацієн-
тів збільшується ймовірність помилки через різні фактори, серед
яких втома, кваплення, невисока якість техніки для відображення.
Наприклад, в роботі [3] показано, що при повторній перевірці візу-
альної оцінки КТ знімків рентгенологами виявляють до 40% раніше
пропущених випадків раку. Отже актуальним завданням скринінго-
вих програм є якомога повне виявлення випадків захворювання на
рак. Також швидкість аналізу зображень людиною відносно низька.

Одним із підходів до вирішення цього завдання є створення ав-
томатизованих систем діагностування на основі згорткових ней-
ронних мереж, оскільки алгоритми комп’ютерного зору та нейрон-
ні мережі демонструють достатньо високі показники точності
розпізнавання, не втомлюються, та не залежать від якості відобра-
ження, лише від якості знімків, тому вони стали одним із основних
інструментів у вирішенні даних проблем.
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IV курс, група ЗПІ-18-1, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Мова програмування — це система позначень для опису алго-
ритмів і структур даних, певна штучна формальна система, засоба-
ми якої можна виражати алгоритми. Мову програмування визначає
набір лексичних, синтаксичних і семантичних правил, що задають
зовнішній вигляд програми та дії, які виконує виконавець (ком п’ю -
тер) під її управлінням.

З часу створення перших програмованих машин було створено
понад дві з половиною тисячі мов програмування. Щороку до них
додаються нові. Деякими мовами вміє користуватись тільки неве-
лике число їхніх розробників, інші стають відомі мільйонам людей.
Професійні програмісти зазвичай застосовують у своїй роботі де-
кілька мов програмування.

Мови класифікують за такими критеріями
– Рівень абстракції
Мови програмування високого рівня оперують сутностями

ближчими людині, такими як об’єкти, змінні, функції. Мови про-
грамування нижчого рівня оперують сутностями ближчими маши-
ні: байти, адреси, інструкції. Текст програми мовою високого рівня
зазвичай набагато коротший ніж текст такої самої програми мовою
низького рівня, проте програма має більший розмір.

– Ділянка застосування
Універсальні та спеціалізовані. Спеціалізовані мови теж бува-

ють Тюрінг-повні, та все ж їх ділянка застосування обмежена, як,
наприклад, у мови shell.

– Підтримувані парадигми програмування
Імперативні мови ґрунтуються на ідеї змінної, значення якої змі-

нюється присвоєнням. Вони називаються імперативними (лат. impe-
rative — наказовий), оскільки складаються із послідовностей команд,
які звичайно містять присвоєння змінних <code><назва_змінної>
= <[[вираз]]></code>, де вираз може посилатися на значення змін-
них присвоєних попередніми командами.

–  Мови програмування низького рівня
Прикладом мови низького рівня є мова асемблера. Мови низь-

кого рівня орієнтовані на конкретний тип процесора і враховують
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його особливості, тому для перенесення програми на асемблері на
іншу апаратну платформу її потрібно майже цілком переписати.
Певні відмінності є і в синтаксисі програм під різні компілятори.
Щоправда, центральні процесори для комп’ютерів фірм AMD та
Intel практично сумісні й відрізняються лише деякими специфіч-
ними командами. А ось спеціалізовані процесори для інших при-
строїв, наприклад, відеокарт, телефонів містять суттєві відмінності.
Мови низького рівня, як правило, використовують для написання
невеликих системних програм, драйверів пристроїв, модулів стиків
з нестандартним обладнанням, програмування спеціалізованих мі-
кропроцесорів, коли найважливішими вимогами є компактність,
швидкодія і можливість прямого доступу до апаратних ресурсів.

– Мови програмування високого рівня
Можна сказати є зрозумілішими людині, ніж комп’ютеру. Особ -

ливості конкретних комп’ютерних архітектур в них не враховуються,
тому створені програми легко переносяться з комп’ютера на комп’ю -
тер. Здебільшого достатньо просто перекомпілювати програму під
певну комп’ютерну архітектурну та операційну систему. Розробля -
ти програми на таких мовах значно простіше і помилок допускається
менше. Значно скорочується час розробки програми, що особливо
важливо при роботі над великими програмними проєктами. Не до -
ліком мов високого рівня є більший розмір програм у порівнянні
з програмами мовою низького рівня. Сам текст програм мовою ви-
сокого рівня менший, проте, якщо взяти у байтах, то код початково
писаний на асемблері буде компактніший. Тому в основному мови
високого рівня використовуються для розробок програмного забез-
печення комп’ютерів, і пристроїв, які мають великий обсяг пам’яті.

ІНТЕРНЕТ ІНТЕГРУЄ І ОБ’ЄДНУЄ СУСПІЛЬСТВО

Гриненко Віталій
І курс, спеціальність «Право»

Тернопільського фахового коледжу Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухорукова Н. С., директор

Тернопільського фахового коледжу

Анотація. Інтернет відіграє важливу роль у соціальній адаптації
людей з інвалідністю. Він становить основу найбільш доступного інфор-
маційного простору для всіх категорій населення, а сучасні технології
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дають можливість усім без винятку, незалежно від нозологій, мати до-
ступ до Інтернет-ресурсів. Сприйняття соціумом осіб з обмеженими
можливостями як повноправних членів суспільства — одне з найактуаль-
ніших завдань 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 wi-
thout an exception, regardless of nosologies, to have an access to Inter net re -
sources. Perception of persons sociumom with the limited possibilities as full-
fledged members 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, мультиме-
дійність. Зараз важливе завдання медіа ресурсів не тільки зібрати, об-
робити та поширити інформацію, але й викласти її за допомогою
нових технічних можливостей для того, щоб зацікавити масову ауди-
торію, донести її до всіх категорій населення. В полі зору — особи
з особливими потребами. І нові технічні та технологічні засоби дозво-
ляють вирішити різнобічні проблеми, щоб зручно й доступно отрима-
ти необхідну інформацію людям з різними нозологіями. На сучасно-
му 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.

На зламі ХХ–ХХІ століття у світі відбулася інформаційна револю-
ція, однією з ключових особливостей якої є стрімкий розвиток інфор-
маційних технологій і зростання значимості інформації. Комп’ютерні
технології, які докорінно змінили наше життя, відіграють. особливо
важливу роль у інклюзивному середовищі. Практично Інтернет стано-
вить основу найбільш доступного інформаційного простору.

Виходячи з цього, на мою думку, першочерговим завданням кож-
ного вищого навчального закладу, де навчаються особи з особливи-
ми освітніми потребами, треба перш за все навчити їх користуватися
сучасними комп’ютерно-технічними засобами та інформаційно-
комунікаційними технологіями. Це дозволить їм успішно навча-
тись обраним спеціальностям, бо Інтернет — джерело знань, до-
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ступна бібліотека, перший порадник і посібник. Особливо він неза-
мінний для тих, кому за фізичними чи медичними показами важко
пересуватись і користуватись іншими засобами навчання, що зна-
ходяться на віддалі.

Різні аспекти використання Інтернет-технологій для соціальної
адаптації, реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю є одним із видів
реабілітаційної підтримки навчального процесу. Мобільний зв’язок
став одним із основних інструментів комунікації. Існують та створю-
ються мобільні пристрої зі спеціальними можливостями. Варто від-
значити, 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 отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та
реабілітації студентів із обмеженими можливостями. Становлення
мережевого суспільства породжує нові форми соціальної взаємодії та
інтеграції в просторі соціальних практик і активної діяльності молоді.

Компенсаторна властивість нових технологій дозволяє кожній
лю дині, незалежно від особливостей розвитку і функціональних обме-
жень, брати активну участь у навчальному процесі, взаємодіяти з педа -
го гами, однолітками, однодумцями за інтересами. Досягти визначених
цілей інклюзивної освіти без залучень сучасних інформаційно-ком -
п’ютерних технологій практично неможливо. Інклю зив не навчання
потребує комп’ютерно-орієнтрованої підтримки. Нові технології —
запорука активного життя, навчання і спілкування. Тому перш за все
важливо підготувати людину до роботи в інформаційному суспільстві.

Окрім того, Інтернет як засіб соціальної адаптації і реабілітації
осіб з інвалідністю, посприяє їх активному спілкуванню, обміну ін-
формацією, 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 їхньому розвитку. Першим
помічником у цьому, безперечно, є Інтернет.

Отже, нові можливості інформаційних технологій, зокрема Ін -
тернету, значно розширюють зону розвитку молодої людини. В час
карантину Інтернет дозволяє продовжувати навчання дистанційно,
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забезпечуючи нерозривний навчальний процес. Для осіб з інвалід-
ністю це найдоступніша форма освіти, культури, соціалізації, спіл-
кування, пізнання й сприйняття навколишнього середовища.

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІГЕРІЯ: 
ВЛАСНИЙ ШЛЯХ ДО ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ 

ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ

Домніч Леся Миколаївна
старший викладач кафедри української мови і літератури,

іноземних мов та перекладу
Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»

domnichukraine@gmail.com

Анотація. Інклюзивна освіта є головною проблемою, з якою стика-
ються освітні системи в усьому світі. Нинішня політична, економічна
та бізнес-ситуація в деяких країнах, що розвиваються, як-от Нігерія,
вимагає зміни політики на користь інклюзивної освіти як частини на-
ціональної політики, а також адекватного забезпечення для підтримки
інклюзивного навчання. Боротьба з корупцією, переосмислення заста-
рілих переконань, зміна політичного вектора — основні пріоритети
розбудови цивілізованої країни.

Аnnotation. Inclusive education is the major challenge facing educatio-
nal systems around the world. The current political, economical and business
situation in some developing countries like Nigeria requires a policy change
twist in favor of inclusive education as part of the National Policy as well as
adequate provision to support inclusive education learning. Fighting against
corruption, rethinking outdated beliefs, changing the political vector are the
main priorities of building a civilized country.

Різні країни мають різні передумови, історію формування та
розвитку, особливості національних освітніх систем. Останні роки
термін «інклюзія» набуває особливого поширення в світі, тому вра-
хування усіх факторів успішного функціонування інклюзивного се-
редовища є необхідною умовою для формування успішної країни.

З метою розбудови якісної системи освіти в Україні фахівцями
та експертами були взяті приклади кращих практик інклюзії, зок-
рема досвід Швеції, Німеччини, Данії. Проте, для врахування усіх
аспектів, потрібно вивчати також системи освіти, досвід організації
інклюзивного середовища країн з менш успішним показниками.
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Розглянемо, для порівняння з успішними країнами, освітні ре-
форми та досвід запровадження інклюзії у Федеративній Республіці
Нігерія, як країни третього світу, що перебуває на шляху свого роз-
витку.

Варто зауважити, що за обсягом видобутку нафти Нігерія в ос-
танні десятиліття займає 1-ше місце в Африці, 8-ме місце серед най-
більших світових нафтовиробників; є великим газовим експортером.
Країна багата на корисні копалини, природні та людські ресурси
(близько 216 млн осіб; 6-те місце у світі), має високий економічний
потенціал, проте не має у достатній кількості висококваліфікованих
фахівців, науковців, практиків, досвідчених працівників, зрештою —
посідає 147-ме місце в світі за рівнем витрат на освіту, має 61,3% гра-
мотності серед дорослого населення (72,1% чоловіків, 50,4% жінок!).

На фоні міжнаціональних протиріч, конфліктів між етнічними
групами, дисбалансу економічного розвитку північних та південних
регіонів країни, нерівномірності густоти населення регіонів, впливу
релігійних громад на роботу уряду, постійних політичних криз, років
громадянської війни, неймовірного рівня корупції (149 місце за ін-
дексом сприйняття корупції у світовому рейтингу, що всього лиш на
32 позиції нижче від України) та низького рівня якості освіти спосте-
рігається тривале уповільнення росту економіки Нігерії. Проводячи
паралелі з Україною, можна спостерігати низку подібних факторів,
що формують зовнішню та внутрішню політики нашої країни.

За даними Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки
і культури (ЮНЕСКО) 90% дітей з інвалідністю в країнах, що роз-
виваються, не відвідують школу (до прикладу: 10 мільйонів нігерій-
ських дітей, з яких 7 мільйонів — діти з особливими освітніми по-
требами), хоча передбачено, що освіта доступна кожній дитині,
незалежно від її фізичних чи соціальних обмежень.

У країні право на освіту передбачено у формі директивної політи-
ки. Нігерія досі визнає навчання дітей з обмеженими можливостями
спеціальною освітою. Така категорія осіб занедбана та дискримінова-
на з точки зору освіти, охорони здоров’я, працевлаштування. Уряд
країни намагається викорінити неписьменність, повторно запустив
Програму універсальної базової освіти (UBE) у 2000 році, але досі
не розробив чітку політику щодо інклюзивної освіти для людей
з обмеженими можливостями.

Кілька шкіл для інвалідів у країні перебувають у занедбаному
стані та не утримуються належним чином; фінансуються здебільшого
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коштами благодійників, міжнародних фондів та меценатів. Причин
такого ганебного становища освіти досить багато: низька заробітна
плата, нестача кваліфікованих вчителів, елементарна відсутність
шкільних приміщень, матеріального забезпечення, неадекватний
пропорційний розподіл (до 80 учнів на 1 вчителя!), мовне різнома-
ніття, упереджене ставлення до освіти серед деяких представників
певних релігійних громад, низька освіченість серед дорослого насе-
лення, колоніальна «спадковість» свідчать про відсутність рівних
можливостей, проте найбільшою загрозою для освіти залишаються
збройні конфлікти, в результаті яких батьки через власні побою-
вання не пускають дітей до школи, залучають їх до сільськогоспо-
дарських робіт, жебракування, проституції, наркобізнесу.

Через властиву переважній частині населення Нігерії світог-
лядну позицію частина дітей з явними ознаками інвалідності взага-
лі втрачають життя, або стають жертвами ритуальних обрядів; стає
зрозумілим, чому в країні досі не здійснений перепис населення
або облік дітей (в т.ч. людей дорослого віку), які мають інвалідність
або особливі освітні потреби. Відповідно, не здійснене планування
витрат на повноцінну якісну освіту, в т.ч. й за умов запровадження
інклюзії. Якщо ж і відбуваються певні реформи, то, власне, у вели-
ких містах, у престижних приватних школах, за підтримки міжуря-
дових та міжнародних організацій.

Країна потребує якісних освітніх реформ, потужної фінансової
субвенції в освітній галузі, професійних тренінгів та курсів для спе-
ціальної підготовки вчителів, проведення колосальної роз’ясню-
вальної робота серед дорослого населення, а особливо — серед
батьків дітей з інвалідністю.
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Анотація. Нами розглянуто питання роботи з дітьми з інвалідністю
в інклюзивному освітньому просторі. Зокрема, особливості використан-
ня інформаційно-комунікативних технологій та шляхів їх використання
з урахуванням порушень наявних у дітей.

Аnnotation. In the article we consider the issue of working with children
with disabilities in the inclusive educational space. We also considered the is-
sues of implementation of information and communication technologies,
ways of their use into account peculiarities of children’s development.

Сьогодення гостро ставиться до питання інклюзивної освіти,
стрімкий розвиток медицини та техніки створює безліч можливостей
для дітей з інвалідністю і, не останню роль у цьому процесі відіграє
вчитель, який має підібрати такі технології та методи, що сприяти-
муть ефективній роботі будьякої дитини з інвалідністю. Зокрема, на
нашу думку, особливої уваги потребують використання інформа-
ційно-комунікативних технологій (ІКТ), оскільки вважається що
вони дозволять учням з особливими потребами повноцінно вклю-
читися в освітній процес, розвивати прийнятні для них ефективні
індивідуальні освітні стратегії.

Вважається, що «інклюзивна освіта» також є освітньою техно-
логією, то її впровадження «передбачає навчання й виховання дітей
з особливими потребами у звичайному навчально-виховному за-
кладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної
ефективності навчального процесу» [1, 4]. Останнім часом ця техно-
логія набула широкого поширення на теренах України та впливає
на усі освітні процеси починаючи з зарахування дітей з інвалідніс-
тю до звичайної школи та до трансформації філософії, цінностей
і практичних підходів цілих освітніх систем.
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Враховуючи потреби сучасного світу та рівень розвитку техно-
логій існує потреба у поєднанні інклюзивної освіти та ІКТ. Так,
в одному з документів ЮНЕСКО зазначається, що сучасний рівень
розвитку ІКТ значно розширює можливості для вчителів та учнів,
спрощуючи доступ до освітніх 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 [2].

Спираючись на вище зазначене можна виокремити три основ-
ні шляхи використання ІКТ в інклюзивній освіті, зокрема:

– з метою створення компенсаційних можливостей для дітей
з інвалідністю (використання ІКТ в якості технічної допомоги, під-
тримки, часткової компенсації або заміщення відсутніх природних
функцій, що дозволяє учням з особливими потребами повноцінно
залучатись до процесів спілкування й взаємодії);

– з метою забезпечення комунікації (допоміжні прилади і про-
грамне забезпечення, альтернативні форми зв’язку, що полегшують
або уможливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфіч-
ний для кожного виду функціонального обмеження);

– з метою реалізації дидактичних цілей (сприяють диференціа-
ції, задоволенню індивідуальних потреб, особистісному розвитку
дітей з особливими потребами, розкриттю їх здібностей, повноцін-
ній інклюзії, включенню в освітнє й суспільне середовище) [3].

Короткий опис роботи з кожною категорією дітей з інвалідніс-
тю з використанням ІКТ можна представити наступним чином: для
дітей з порушенням слуху у процесі навчання варто дублювати ін-
формацію на мультимедійну дошку, розмовляти чітко контролюючи
міміку та жести, при поясненні вправ супроводжувати це показом
безпосередньо на моніторі комп’ютера / екрані; аналізуючи освіт-
ній процес, що відбувається за участю дітей з порушенням мовлен-
ня, потрібно пам’ятати що учні цієї категорії часто можуть жалітися
на нудоту, запаморочення, головні болі у багатьох спостерігаються
порушення рівноваги та координація рухів. Це зумовлює схиль-
ність дітей до надмірної дратівливості та емоційно нестійких реак-
цій на оточуючих, тому при використані засобів ІКТ потрібно бути
обережним, при виборі вправ варто опиратися на індивідуальні по-
казники розвитку кожної дитини, щоб не спровокувати неадекват-
ної реакції; під час роботи з дітьми з порушеннями інтелектуальної
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сфери варто пам’ятати, що істотну роль відіграє пізнання навко-
лишнього світу через відчуття та сприйняття, тому готуючись до
уроку варто враховувати недостатню диференційованість зорового
сприйняття, тобто всі вправи та зображення які демонструються
варто детально підготувати [5]. Такі учні зазвичай запам’ятовують
лише окремі фрагменти, щось що має яскраві, незвичні та насичені
образи; навчаючи дітей з порушенням опорно-рухового апарату
варто звертати увагу на виражену диспропорційність та нерівномір-
но порушений темп розвитку, тому при підготовці занять з засоба-
ми ІКТ варто доцільно підбирати матеріал який ти маєш викорис-
товувати, підібрати влучні вправи та супровід уроку [6] тощо.

Отже використання інформаційно-комунікаційних технологій
може стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей
з особливими потребами, адже вони відкривають широкі можливості
для покращення якості освіти, її доступності. Окрім того, впроваджен-
ня ІКТ в освіту дітей з інвалідністю у теперішній час, допомагає стати
звичайному навчанню більш ефективним, якісним та цікавим, що до-
поможе вчителю створити рівні умови для кожної дитини у класі.
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Анотація. У тезах описані зміни, спричинені впровадженням Ін -
формаційно-комунікаційні технології, які з’явилися в освіті в останні
роки. Характеристиками ІКТ є компенсаторні, комунікативні та за-
соби навчання, що підтримують інклюзивну освіту.

Annotation. This thesis describes the changes caused by the introduction
of information and communication technologies that have appeared in edu-
cation in recent years. ICT features are compensatory, communicative and
learning tools that support inclusive education.

За останні два десятиліття відбулися основні зміни. Зокрема,
значно розширено сфері застосування засобів навчання: окрім тра-
диційних запроваджено мультимедійні засоби для інтеграції звичай-
ного тексту зі звуком, графікою, відео та анімацією. Перетво рен ня
сучасного світу, освіти яка має на меті оновити зміст, структуру та
методи навчання, щоб задовольнити потреби кожного учасника ос-
вітнього процесу та надати можливості для навчання тим, хто бажає
вчитися, тому що такої можливості раніше не було.

Широке використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій та інтерактивних мультимедіа для спрощення доступу гло-
бальні мережі, особливо Інтернет, вказують: 1) навчальний процес
поступово стає незалежним від фізичного розташування предмета;
2) суттєво зросла кількість та види ресурсів, доступних студентами
у позакласну роботу; 3) контрольний пункт на початку навчального
процесу переміщено, студенти самі можуть почати процес у будь-
який зручний час і в будь-якому місці.

Важливо пам’ятати про коло освітніх потреб осіб з ОПФР у по-
рівнянні зі здоровими дітьми відсоток ширший: з одного боку вони
повинні отримати такий самий рівень знань і навичок, як і їхні од-
нолітки, необхідні для повноцінної соціальної взаємодії, з іншого
боку, через функціональні обмеження вони мають використовувати
стандартні методи навчання, що також має негативно вплинути на
результативність і самооцінку. Процес врахування та задоволення
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різноманітних потреб кожен студент бере участь у розширеному
навчанню. ЮНЕСКО визначає культурну та соціальну діяльність
як «Інклюзивна освіта».

У рамках інклюзивного підходу різноманіття учень/студент та
його індивідуальні відмінності розглядаються не як проблема, а як
можливість збагатити навчальний процес. Метою інклюзивної ос-
віти є забезпечення функціонування всієї системи освіти. Сприяє
розвитку середовища вчителя та студента, готовність прийняти ви-
клики та переваги різноманітності. Цей метод дозволяє знайти спо-
сіб трансформації освіти для задоволення широкого коло осіб, які
потребують зараз навчання. Важливо відзначити, що тільки впро-
вадження ІКТ недостатньо, щоб вирішити всі проблеми викорис-
тання ОПФР для навчання людей. Повною умовою є мотивація та
бажання вчителя застосовувати та розвивати інноваційні методи
навчання або пристосувати існуюче до вимог сучасності. Треба ство-
рити умови щоб кожен студент міг отримати необхідну інформацію
та продемонструвати результати навчання.

Тому програмне забезпечення, електронні освітні ресурси, вір-
туальні освітні середовища, що використовуються в освітньому
процесі, повинні проектуватися та розроблятися з огляду на інклю-
зивні стратегії, щоб бути доступними для використання будь-яким
індивідом незалежно від індивідуальних особливостей та обмежень.
У зв’язку з цим, освітнім структурам необхідно забезпечити універ-
сальний дизайн технологій, які вони використовують, та їх відпо-
відність вимогам Конвенції ООН «Про права інвалідів».
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 
В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Зощак Лілія Михайлівна
cт. викл. кафедри інформаційних технологій та програмування

Івано-Франківської філії Університету «Україна»
lilya2707@gmail.com

Анотація. В даних тезах розглянуто використання деяких хмарні
сервісів в інклюзивній освіті. Перелічені сервіси також допомагають
в роботі зі студентами в час карантинних обмежень і не тільки. Хмарні
технології стали невід’ємною частиною освіти в XXI ст. Тези опи-
сують аналіз, недоліки та переваги тих чи інших сервісів, які виника-
ють при їх застосуванні.

Annotation. These theses consider the use of some cloud services in in-
clusive education. These services also help in working with students during
quarantine restrictions and more. Cloud technology has become an integral
part of education in the 21st century. Abstracts describe the analysis, disad-
vantages and advantages of certain services that arise in their application.

Сучасний перехід України до інформаційного суспільства,
коли сьогодні до Інтернету може підключись практично будь-яка
людина і безліч пристроїв обумовлює можливість переходу до так
званих «хмарних послуг».

Останнім часом впровадження хмарних технологій стрімко зрос-
тає, завдяки їм освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна скрізь:
у приміщенні та на відкритій місцевості, що є безумовною перева-
гою для інклюзивної освіти.

Одним з головних завдань системи освіти сьогодні є забезпе-
чення кожній людині вільного та відкритого доступу до отримання
знань з урахуванням її потреб, здібностей та інтересів. Для удоско-
налення процесу навчання має сенс використовувати такі потужні
технології як «хмарні обчислення», які, підтримуючи традиційні
форми навчання, є новим етапом розвитку освіти та економічно
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вигідним, ефективним і гнучким способом задоволення потреб
тих, хто навчається, у здобутті нових знань.

Хмарні технології (Cloud Computing) — це парадигма, що пе -
редба чає віддалену обробку та зберігання даних. Хмара — сервер або
мережа, де зберігаються дані та програми, що з’єднуються з користу-
вачами через Інтернет. Хмарні технології дозволяють використовува-
ти програми без установки і доступу до особистих файлів з будь-якого
комп’ютера, що має доступ в Інтернет. Зручність і універсальність
 доступу забезпечується широкою доступністю послуг і підтримкою
різного класу термінальних пристроїв (персональних комп’ютерів,
мобільних телефонів, інтернет-планшетів). Тепер в будь-якому
місці можна організувати сучасний навчальний процес, використо-
вуючи мобільні пристрої та безпровідну мережу. Наповнення елек-
тронного освітнього простору навчального закладу здійснюють ви-
кладачі та студенти.

До хмарних сервісів відносяться:
– поштові веб-сервіси (gmail.com, ukr.net, meta.ua, yahoo.com,

hotmail.com, i.ua, protonmail.com та ін.) — забезпечують ефектив-
ність комунікації і вчасного інформування учасників навчально-
виховного процесу;

– структуровані сховища даних (Google Диск, YouTube, Microsoft
365, Windows Azure Table, Bigtable, OneDrive та ін.) — зберігають різ-
номанітні документи, відео, фотографії та інші файли у «хмарі», на-
даючи до них спільний доступ колегам, студентам і, навіть, дають
можливість співпрацювати над вмістом з іншими користувачами;

– сервіси спілкування в реальному часі (Blogger, Google Forms,
Viber, Messenger, Skype, Zoom, Cisco WebEx та ін.) — хмарний серві-
си, призначені для отримання зворотного зв’язку;

– сервіси навчання (LearningApps, Google Classroom, Moodle та
ін.) — сервіси для підтримки процесів навчання та викладання;

– сервіси перевірки знань, вмінь та навичок (тести, квести)
(Class time, GoogleForms, Classcraft, Kahhot!, Quizizz, Surveywhere,
Socrative та ін.)

Звісно, це не всі сервіси, що можуть використовуватись в інк-
люзивному навчанні. Їх є дуже багато і щодня загальна кількість зрос-
тає та створюються нові, адже хмарні технології є настільки акту-
альним, що на ці продукти є великий попит.

Аналіз праць науковців свідчить, що питання застосування
хмарних сервісів у освітньому процесі на сьогодні ще недостатньо
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досліджені. Разом з тим цілком очевидно, що впровадження новіт-
ніх Internet сервісів в професійну освіту на сьогодні є актуальною
соціально значущою проблемою.

Результати досліджень таких науковців як В. Ю. Биков,
В. М. Глуш ков, М. І. Жалдак, В.С.Михалевич, Ю. І. Машбицья, сут-
тєво вплинули на становлення та розвиток сучасних інформацій-
них технологій навчання.

Особливості впровадження хмарних сервісів досліджували зару-
біжні науковці, зокрема Ендрю Гаррет (Andrew Garett), Джастін Рейх
(Jus tin Reich), Джон Уотсон (John Watson), Ларри Папе (Larry Pape),
Вір джінія Скот (Virginia A. Scott), Джонатан Рошель (Jonathan Roche lle)
та ін. Над проблемами використання хмарних сервісів в навчальному
процесі працювали такі науковці як Е. І. Аблялі мо ва, Л. М. Мед жи -
това, З. С. Сейдаметова, С. Н. Сєйтвеліева, Ю. В. Триус, Н. В. Мор зе,
О. О. Гриб’юк та ін. Аналіз праць цих та інших науковців засвідчив, що
в навчанні накопичено певний досвід дослідження проблем застосу-
вання хмарних сервісів в освітньому процесі. Водночас ряд аспектів
потребує подальшого вивчення, зокрема недостатньо вивчено процес
застосування хмарних сервісів, під час вивчення різних навчальних
дисциплін в вищій школі та загалом в інклюзивні освіті.

Список використаних джерел

1. Литвинова С.Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник /
С.Г.Литвинова, О.М.Спірін, Л.П.Анікіна. — Київ. : ЦП «Компринт», 2015. —
170 с. і іл. 213.

2. Литвинова С. Г. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної
школи / / [Електронний ресурс]/Світлана Григорівна Литвинова // — Ре -
жим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gur nal/pages/vyp14/Litvi no va.pdf.

3. Семеріков С. О. Хмарні технології навчання: витоки / О. М. Мар ко -
ва, С. О. Семеріков, А. М. Стрюк // Інформаційні технології і засоби на-
вчання. — 2015. — № 2 (46). — С. 29–44.

4. Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального
закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний
ресурс] / М. П. Шишкіна, М. В. Попель // Інформаційні технології і засо-
би навчання. — 2013. — № 5 (37). — С. 66–80.

5. Вакалюк Т. А. Хмаро орієнтоване навчальне середовище: категорій-
нопонятійний апарат / Т. А. Вакалюк // Науковий вісник Ужгородського
національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». —
№ 35. — Ужгород, 2015. — С. 38–41.

6. Вакалюк Т. А. Вибір хмарної платформи для проектування хмаро орі-
єнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформа-
тики / Т. А. Вакалюк // Наукові записки. — Випуск 8. — Серія: Хмарні тех-

404

Секція VIII Інформаційно-комунікаційні технології   



405

нології в освіті 66 Вакалюк Тетяна Анатоліївна Проблеми методики фізи-
ко-математичної і технологічної освіти. Частина 3. — Кіровоград: РВВ
КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. — С. 3–7.

7. Вакалюк Т. А. Можливості використання хмарних сховищ / Т. А. Ва -
калюк // Інформаційно-комунікаційні технології навчання: тези доповідей
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2014 р. / МОН
України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини; гол. ред. Ткачук Г.В. —
Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. — С. 19–22.

8. Вакалюк Т. А. Необхідність створення хмаро орієнтованого навчаль-
ного середовища для підготовки бакалаврів інформатики / Т. А. Вакалюк //
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. — Київ :
ІІТЗН НАПН України, 2014. — С. 9–11.

9. Вакалюк Т. А. Можливості використання хмарних технологій в освіті /
Т. А. Вакалюк // Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжна-
родної науково-практичної конференції (м. Острог, 1–2 листопада 2013 ро -
ку). — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. — C. 97–99.

10. Вакалюк Т. А. Огляд існуючих моделей хмарних послуг для вико-
ристання у вищих навчальних закладах / Т. А. Вакалюк // Тези доповідей
VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-ком -
п’ю терні технології — 2016» (22–23 квітня 2016 р.). — Житомир : ЖДТУ,
2016. — С. 215–217.

ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ON-LINE НАВЧАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
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Анотація. Розвиток інклюзивної освіти відбувається в умовах ак-
тивного впровадження інформаційних та комунікативних технологій
в систему освіти. Незважаючи на значний інтерес дослідників до різ-
них аспектів використання ІКТ в інклюзивній освіті, їх вплив на на-
вчання дітей з ООП на сьогодні недостатньо вивчений. Для подальшо-
го розвитку інклюзивної освіти в Україні важливо розуміти переваги
їх використання та виклики, пов’язані з їхнім впровадженням. Наведено
основні фактори впровадження дистанційної та on-line-освіти в умо-
вах інклюзії, подано приклади основних типів ІКТ для впровадження
в освітній процес, виділено ключові тенденції використання новітніх
технологій під час дистанційного викладання.

інклюзивного навчання                                                Секція VIII



Annotation. The development of inclusive education takes place in the
conditions of active introduction of information and communication techno-
logies into the education system. Despite the significant interest of researchers
in various aspects of the use of ICT in inclusive education, their impact on the
education of children with SEN is currently insufficiently studied. For the
further development of inclusive education in Ukraine, it is important to un-
derstand the benefits of their use and the challenges associated with their im-
plementation. The main factors of introduction of distance and on-line edu-
cation in the conditions of inclusion are given, examples of the basic types of
ICT for introduction in educational process are given, key tendencies of use
of the newest technologies during distance teaching are allocated.

Поняття «технологія навчання» сьогодні не є загальноприйня-
тим у традиційній педагогіці. У документах ЮНЕСКО технологія
навчання розглядається як системний метод створення, застосу-
вання і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань
з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ста-
вить своїм завданням оптимізацію форм освіти [1].

Під дистанційними освітніми технологіями розуміються освіт-
ні технології, реалізовані в основному із застосуванням інформа-
ційно-телекомунікаційних мереж при опосередкованій (на відстані)
взаємодії учнів і педагогічних працівників. Відповідно до підходу
ЮНЕСКО «освіта повинна взяти на себе виконання складного зав-
дання з перетворення відмінностей між людьми у конструктивний
чинник, що сприяє зміцненню взаєморозуміння між окремими
членами і суспільством у цілому» [2].

Незважаючи на те, що можливості застосування ІКТ в освіті
людей з особливими потребами надзвичайно різноманітні, можна
виділити наступні основні напрямки в їх використанні:

1. Застосування ІКТ для вирішення компенсаторних завдань (до-
зволяє брати активну участь в навчальному процесі і комунікації;
забезпечують можливість контролювати навколишнє середовище,
дозволяють вирішувати навчальні та соціальні завдання, надають
доступ до інформаційних ресурсів).

2. Застосування ІКТ для вирішення дидактичних завдань (сприяє
зміні підходів до навчально-методичного процесу; стимулює появу
нових стратегій навчання і контролю знань; дозволяє звести до мі-
німуму різницю між учнями і робить можливим застосування су-
часних педагогічних прийомів, спрямованих на поліпшення взає-
модії учнів між собою і з викладачами).
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3. Застосування ІКТ для вирішення комунікативних завдань
(можуть виступати посередниками у процесі спілкування).

Основними типами засобів ІКТ, що використовуються у на-
вчанні є:

– стандартні технології (комп’ютери, що мають вбудовані функ -
ції настройки для осіб з обмеженими можливостями здоров’я);

– доступні формати даних (доступний HTML, DAISY (Digital Ac -
ce  ssibility Information System — електронна доступна інформаційна
система), «низько-технологічні» формати, такі, як система Брайля);

– допоміжні технології (слухові апарати, пристрої для читання
з екрану, клавіатури зі спеціальними можливостями тощо).

Аби ІКТ були доступні всім, необхідно використовувати кілька
практичних рішень при застосуванні їх доступності:

1. Максимально використовувати спеціальні можливості забез-
печення доступності сучасних технологій (більшість традиційних
ІКТ мають безліч особливих функцій, які, завдяки установці бажа-
них характеристик, можуть допомогти дуже великому числу учнів
в засвоєнні навчальної програми та фіксуванні результатів викона-
ної ними роботи).

2. Допомагати учням шляхом оволодіння особливими функція -
ми комп’ютера, що найбільше відповідають їхнім потребам.

3. Відстежувати і використовувати потенціал нових розробок як
одного із засобів подолання нинішніх бар’єрів (навчання за допомо-
гою мобільних систем, рішення на основі хмарних обчислень, сенсор-
ний екран, інтерактивні інтерфейси з розпізнаванням жестикуляції
і дослідження по застосуванню ігрових консолей для навчання).

4. Виховання інклюзивного та позитивного ставлення до засто-
сування технології для навчання.

5. Найважливіше значення має навчання викладачів і надання
їм допомоги.

6. Створення можливостей для навчання і постійної підтримки
учнів, які необхідні для ефективного застосування доступних ІКТ.

7. Врахування потреб учнів. Розробка навчальної програми, яка
з самого початку відповідає потребам учнів, створення «універсаль-
ного дизайну».

8. Використовувати потенціал доступних ІКТ з метою оновлен-
ня національної та регіональної політики, з тим, щоб заохочувати їх
застосування в якості одного з інструментів втілення на практиці
інклюзивної освіти.
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9. Застосування доступних ІКТ має бути невід’ємною частиною
плану із впровадження ІКТ.

ІКТ може стати тим самим поштовхом до позитивних змін
в освіті осіб з особливими потребами, адже їх застосування дозво-
ляє залучити більшу кількість учасників освіти з меншими витрата-
ми, задовольнити вимоги соціальної справедливості для всіх груп
населення, відкриває широкі перспективи для покращення якості
освіти, сприяючи рівному доступу до освітніх послуг.
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BLOCKCHAIN — ТЕХНОЛОГІЯ СЬОГОДЕННЯ 
ТА МАЙБУТНЬОГО
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IV курс, група ПІ-18-1, спеціальність «Комп’ютерні науки»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
natali.kondratyuk@outlook.com

Blockchain — це розділена система зберігання записів. Будь-який
користувач має до неї доступ. Записи, які потрапляють до системи,
формують блоки. Потім ці блоки зв’язуються між собою в єдиний лан-
цюг. Звідси і назва технології — blockchain (англ. — ланцюг блоків).

Як це працює? Як вже було зазначено, механізм роботи block -
chain заснований на децентралізованому ланцюзі рівнозначних
блоків. Кожен з цих блоків містить такі дані: дані блоку, hash блоку та
hash попереднього блоку. Hash блоку — це унікальний ID, за яким
його можна визначити наступного разу.

Якщо хтось змінює дані блоку, його hash також змінюється. Змі -
нити дані можна за допомогою hash попереднього блоку, який за-
писаний в наступному блоці. У випадку, коли ID не співпадає — це
ознака заміни даних в попередньому блоці. Якщо трапилася зміна
одного блоку — всі наступні блоки не дійсні.

Ця технологія використовує алгоритм, який обробляє інфор-
маційний вміст впорядкованих взаємопов’язаних блоків як єдине
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ціле за допомогою криптографічних технологій і технологій захисту
даних для забезпечення і підтримки цілісності цієї системи.

Blockchain не має центрального керівництва. Перевіркою зай-
маються miner — особлива категорія користувачів. Вони підтвер-
джують довжину здійснених транзакцій і формують з них блоки, які
вбудовуються в ланцюг. В системі blockchain транзакції перевіря-
ються і підтверджуються учасниками системи. Отже, blockchain до-
зволяє автоматизувати транзакції без участі третьої особи.

Дана технологія може бути корисною для компаній, які обмі-
нюються інформацією, цінними даними, але не довіряють один одно-
му. Blockchain дозволяє спростити і покращити процеси обміну та збе-
рігання інформації, що відноситься до взаємодії цих організацій.

Блокчейн-блоки можуть містити різні дані залежно від техно-
логічного застосування. Blockchain застосовується не тільки в біз-
несі, але й в освітньому процесі, оскільки їхня взаємодія сприяє ви-
робництву інноваційних продуктів. Розвиток цифрової економіки
тісно пов’язаний з розвитком економіки знань, рушійною силою
якої є люди, які володіють цими знаннями.

Якщо поєднати блокчейн з інтернетом речей (IoT), то користува-
чі системи можуть отримати можливість працювати з такими даними:
координати позиціонування приладів з використанням радіомодулів,
зчитані штрих-коди або дані, отримані безпосередньо з пристроїв.

Для роботи з блокчейном потрібно не тільки бажання та нор-
мальна робота всіх учасників ринку, а й відповідні нормативно-пра-
вові акти. Насьогодні вони відсутні, в результаті чого компанії, які
працюють з даною технологією, стикаються з юридичними пробле-
мами відповідного характеру. Це означає, що розповсюдження тех-
нології в реальних торгових системах затримується. Для розвитку
блокчейна в певній країні важливою є позиція національного банка.

Інформаційна підготовка. Сьогодні технологія блокчейн дуже
популярна, але її подальший розвиток та застосування має певні
перешкоди — відсутність зацікавленого та освіченого людського
капіталу. Інформаційна підготовка дуже важлива. Наприклад, ком-
панія IBM сприятиме розповсюдженню банківських послуг з вико-
ристанням даної технології більше, ніж на 3 млрд осіб з одночасним
зниженням вартості таких сервісів найближчі 15 років.

Хмарна платформа IBM Cloud може використовуватись для ство-
рення безпечних блокчейн-мереж, що нараховують тисячі корис -
тувачів. Хмарні сервіси були оптимізовані для мереж блокчейн,
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розташованих в хмарі, використовуючи операційне середовище
з комплексними даними про реєстрацію. Таке середовище надійно
захищено від зовнішнього втручання завдяки закритому сховищу
шифроключів, виявлення неавторизованих спроб доступу.

Компанія EverLadger використовує блокчейн для підтвердження
джерела походження щодо торгівлі алмазами. Компанія Midasium
оперативно укладає угоди щодо оренди житла на ринку нерухомос-
ті. Консорціум банків R3CEV (налічує 43 банки) активно працює
над реалізацією блокчейна в сфері банківських операцій.

Ethereum — платформа для створення децентралізованих он-
лайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі «розумних»
контрактів. Смарт-контракт (англ. Smart contract — «розумний»
контракт) — комп’ютерний алгоритм, призначений для укладання та
підтримки комерційних контрактів в технології блокчейн. «Розум -
ні» контракти реалізовані також на основі блокчейн з Java та Go.

Що нам дасть новітня технологія? Світ швидко змінюється сьо-
годні. Умовою швидкого розвитку є застосування нових інструментів
та технологій. Перехід до блокчейн-технології є необхідністю для
розвитку цифрової економіки — економіки другого покоління, де
учасники ринку не потребують посередників.

Blockchain дозволяє розробляти «розумні» контракти, що будуть
укладатись, відправлятись та підписуватись автоматично учасниками
угоди. Також Blockchain може забезпечити процедуру елект ронного
голосування, виконання інших процедур та процесів. Організації
накшталт банків, фінансових, страхових компаній, юристів, ретей-
лерів тощо зможуть домовлятись між собою без участі органів регу-
лювання.

За прогнозами спеціалістів, Blockchain буде використовуватись
скрізь найближчим часом. Це призведе до змін банківської та інших
індустрій. Для апробації даної технології потрібно від 2 до 3 років,
за різними оцінками.

Для великих та відомих компаній світу (Amazon, Cargill, Citigroup,
Coinbase, Facebook, Google, Microsoft, Nestle, Siemens, UBS, Visa, Wal -
mart та інші) блокчейн — це вже частина бізнесу, а не просто слово
з майбутнього.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ORM 
У СУЧАСНИХ ПРОЕКТАХ

Коньков Є. О.
група КТ-21-1, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» 

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Анотація. У цьому дослідженні було розглянуто використання но-
вітніх ORM технологій у об’єктно-орієнтованих мовах програмуван-
ня, їх призначення, користь та можливі проблеми у використанні.

Аnnotation. This study examined the use of the latest ORM technologies
in object-oriented programming languages, their purpose, benefits and po-
ssible problems in use.

Актуальність. Сьогодні складно навіть приблизно уявити ту кіль-
кість інформації, яка зберігається на даний момент у базах даних.
Будь-який, навіть невеликий сайт, навряд зможе обійтись без вико-
ристання хоч якогось інструменту для збереження даних своїх ко-
ристувачів, і найчастіше, згідно з опитування більш ніж 50.000 про-
фесійних розробників, для збереження інформації використовують
реляційні бази даних [2].

Але виникають труднощі, коли нам потрібно зберегти об’єктно-
орієнтовані дані у реляційних базах даних, адже не рідко зустрічається
і така ситуація, коли для збереження одного об’єкту, використову-
ються декілька різних таблиць з даними, а розробнику потрібно ви-
трачати набагато більше часу на те, щоб заздалегідь продумати пра-
вильну структуру бази даних, та на конвертацію об’єктних даних
у реляційну модель даних

Рішення. За для подолання цих труднощів було розроблено тех-
нологію ORM (Object-Relational Mapping) [1]. Ця технологія допо-
магає зробити зв’язок між класами у об’єктно-орієнтованих мовах
програмування, та між реляційними базами даних.

Основним завданням ORM є перетворити дані класів та структур
у ті дані, які можливо зберігати у реляційних базах даних. Тобто про-
граміст може використовувати об’єктні класи, методи та різноманітні
поля для взаємодії з базами даних без необхідності писати SQL запи-
ти. Також ORM повинна забезпечити базові CRUD (Create, Read,
Update, Delete) методи, для взаємодії з даними у таблицях.

Недоліки. Нажаль сучасні ORM не позбавлені певних недолі-
ків, основним із яких є можлива неефективність у SQL запитах, які
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було згенеровано через ORM, що може призвести до зменшення
швидкості роботи застосунка, та підвищити споживання оперативної
пам’яті комп’ютера. Тому велика кількість важких запитів до бази да -
них може оброблюватись значно довше, ніж запит на чистому SQL.

Сучасні ORM. На сьогоднішній день існує велика кількість різ-
номанітних ORM бібліотек, з різними функціональними можливос-
тями та для різних мов програмування[3].

Ось невеликий список із найбільш відомих бібліотек:
– SQL-Alchemy — ORM для мови програмування Python з від-

критим сирцевим кодом, яка розповсюджується під відкритою MIT
ліцензією. Серед переваг використовування відокремлюють велику
швидкість та захищеність перед SQL ін’єкціями;

– Django-ORM — ORM яка йде у поставку з найпопулярнішим
фреймворком для WEB застосунків на Python;

– Entity Framework — ORM технологія, яку розроблює компанія
Microsoft для своєї платформи .Net.

Список використаних джерел
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: 
ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Корчагіна Віта Григорівна
к. е. н., доцент кафедри управління та адміністрування

Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
vitakorchahina@gmail.com

Анотація. Розглянуто питання процесу дистанційного навчання.
Охарактеризовано можливі моделі його реалізації. Визначено існуючі
переваги онлайн-освіти. Систематизовано актуальні питання, що
знижують ефективність даного формату занять. Окреслено питання
адаптації дистанційного формату у сучасному освітньому просторі.

Annotation. The issue of distance learning process is considered. Possible
models of distance learning implementation are described. The advantages of
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online education are identified. The topical issues that reduce the effective-
ness of this format of classes are systematized. The issue of adaptation of the
distance format in the modern educational space is outlined.

Якщо ще декілька років тому дистанційна форма навчання
розглядалась як пріоритетний напрямок індивідуальної роботи для
людей з обмеженими освітніми потребами, то на сьогодні це питан-
ня актуальне для всього освітнього простору.

Стрімке запровадження елементів віддаленого формату на-
вчання у зв’язку з вимушеною ізоляцією людей порушує низку про-
блем не тільки нормативного регулювання, але й, в першу чергу,
організаційно-методичного забезпечення навчального процесу.

Організація навчання передбачає використання наступних мо-
делей навчання:

– застосування окремих інтернет-технологій в рамках тради-
ційної аудиторної організації занять, коли Інтернет доповнює на-
вчання у приміщенні закладу;

– гібридна дистанційна освіта, коли аудиторні заняття перево-
дяться в опосередкований комп’ютером й Інтернетом формат про-
ведення, здебільшого зі збереженням традиційного часу проведення
занять (для інших видів роботи, зокрема лабораторних занять, тре-
нінгів, та тих, що потребують засвоєння практичних навичок, пе-
редбачається очний формат);

– онлайн-освіта — організація освіти повністю через Інтернет,
передбачає застосування інших методів навчання — синхронні /
асинхронні лекції та консультації, завдання практичного чи самос -
тійного опанування з жорсткими та гнучким дедлайнами, контрольні
заходи через електронне листування, використання тестових про-
грам, блогів, сайтів тощо (Ніколаєв Є., 2020).

Тож, якщо раніше при навчанні осіб з інвалідністю та особли-
вими освітніми потребами дистанційна форма розглядалась як
одна з можливих і доречних форм комунікації, тепер спектр охоп-
лення навчального процесу торкнувся практичного всіх учасників,
зокрема не тільки учнів/студентів, а і безпосередньо викладацький
склад, адміністрацію закладів освіти. Тож які висновки можна зро-
бити сьогодні на користь чи проти дистанційної освіти? Хоча про
підсумкову результативність даної форми говорити ще зарано, ос-
новні тенденції розвитку та напрямів вдосконалення вже можна
окреслити.
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Безумовно, як один з компонентів навчання, дистанційний фор-
мат має низку переваг, зокрема вивільнення часу, пов’язаного з пе-
реміщення (дом-робота/навчання), можливість гнучко встановлю-
вати режим життя, формуючи графік проведення занять, зокрема
коригувати таймінг в залежності від обсягу суспільних та власних
обов’язків, індивідуальних особливостей, існуючих навиків засвоєння
матеріалу. Цей аспект торкається як здобувача освіти, та і виклада-
ча. Крім того, для закладу освіти вирішується питання вивільнення
аудиторного фонду, що передбачає певну економію комунальних
витрат. Для іногородніх студентів знімається питання проживання
в гуртожитку чи винаймання житла. Підвищується мотивація до
навчання, систематизацію самостійно зібраної інформації, розви-
ток аналітичних навичок та критичного мислення.

Варто звернуту і доступність такого формату освітнього проце-
су для маломобільних осіб з інвалідністю, для яких ускладнюється
задача відвідування навчального закладу.

Разом з певними перевагами, важливо оцінити питання дистан-
ційної освіти щодо визначених на сьогодні перешкод та проблем, що
потребують вирішення. Так, для всіх учасників навчального процесу
важливим фактором є забезпечення повноцінною комп’ютерною
технікою та якісним Інтернет-зв’язком. Якщо для студентів питан-
ня комунікацій в онлайн-просторі практично не стоїть, то для бага-
тьох педагогів отримання таких навичок стало нагальною пробле-
мою. Актуальною і сьогодні для окремих викладачів залишається
питання належної методичної підготовки та організації дистанцій-
них занять, інформованості та професійного володіння і викорис-
тання освітніх онлайн-ресурсів.

Як показав досвід віддаленого формату навчання, у багатьох учас-
ників освітнього процесу спостерігається серйозне фізичне, зокрема
зорове, та психологічне перевантаження. Зрозуміло, що така тен-
денція спричиняє зниження якості засвоєння матеріалу, особливо,
що стосується осіб з інвалідністю з урахуванням нозологій. Також
актуальним постало питання повноцінного робочого контакту між
викладачем та студентами, контролю за їх діяльністю і результатами
в процесі навчання (Мальований Ю.І., 2020).

Тож, маючи певні переваги і перспективність широкого запро-
вадження дистанційного навчання, варто ще опрацьовувати існую-
чі труднощі даної форми для забезпечення її ефективності в якості
альтернативи традиційної методики.
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Безпосереднє живе спілкування, зокрема осіб з обмеженими
фізичними можливостями, в процесі навчання вирішує питання
розвитку їх персональної емоційної сфери, навичок співробітниц-
тва, психологічного клімату, що є важливим аспектом особистісно-
професійного становлення кожної людини.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
ПРИ ВИБОРІ АЛЬТЕРНАТИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Коцюруба Володимир Іванович
доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, 

професор кафедри оперативного та бойового забезпечення 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
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Анотація. Розглянуто приклад вирішення часткового наукового
завдання щодо вибору раціонального варіанту реалізації процесу фун-
кціонування системи забезпечення інформаційної інфраструктури в умо-
вах невизначеності. В основу розв’язання задачі покладено кількісний
метод експертного опитування — метод аналізу ієрархій.

Annotation. An example of solving a partial scientific problem of choo-
sing a rational option for the implementation of the process of functioning of
the information infrastructure in conditions of uncertainty is considered. The
solution of the problem is based on the quantitative method of expert sur-
vey — the method of analysis of hierarchies.

Вирішення проблемних питань в освітньому середовищі не за-
кінчуються лише задоволенням потреб стейкхолдерів. Досить часто
в освітньому процесі як здобувачі так і викладачі опиняються перед
вибором напрямків дослідження або методів надання освітніх по-
слуг. За таких умов в нагоді можуть стати основи теорії прийняття
управлінських рішень, що і обумовлює актуальність теми доповіді.
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Кожен із нас хоча б один раз в житті стояв перед вибором в умо-
вах невизначеності, коли виникає потреба приймати рішення щодо
вибору однієї або декілька альтернатив із множини варіантів дій,
спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Класифікація методів прийняття управлінських рішень передба-
чає їх розподіл на кількісні та якісні. При цьому, найгіршими умова-
ми вирішення багатокритеріальних задач як раз є повна або часткова
відсутність апріорної інформації про предмет дослідження, а також
обмеження у часі та матеріальних ресурсах для отримання додаткової
кількісної інформації про досліджувані процеси або явища.

За таких умов кількісна статистика досить часто замінюється
якісною експертною інформація. Всі методи експертного опиту-
вання в межах одного виступу розглянути досить важко. Тому я на-
веду приклад прикладного застосування одного, на мою думку, із
цікавих експертних методів — Метод аналізу ієрархій, розроблений
американським вченим Томасом Сааті.

Сутність методу полягає у послідовному визначенні локальних
пріоритетів із наступним їх нормуванням для кожного рівня ієрар-
хії на основі наданих оцінок експертами, що заносяться до оберне-
них матриць попарних порівнянь.

Для кожної матриці проводиться перевірка узгодженості локаль-
них пріоритетів, на підґрунті якої робиться висновок про достовір-
ність отриманих результатів експертного опитування.

Враховуючі специфіку розглядаємих питань секції в основу при -
кладу застосування МАІ обрано процес функціонування системи
забезпечення інформаційної інфраструктури (СЗІІ). Вказане питання
нещодавно розглядалося як часткове наукове завдання однієї із на-
уково-дослідної роботи центру стратегічних досліджень. Методика
вирішення заснована на використанні МАІ.

В якості можливих варіантів альтернатив було обрано три най-
більш імовірних способи функціонування системи. Метою дослід-
ження є вибір раціонального варіанту функціонування системи за
сімома організаційними та техніко-економічними показниками.

Побудована ієрархія включала три рівні. При чому на початко-
вому етапі замовниками була висунута робоча гіпотеза про найбіль-
шу ефективність централізованого варіанту функціонування СЗІІ.

Враховуючі результати опитування 10 компетентних експертів
в предметній галузі піднятого проблемного питання, дорече прове-
деного також із використанням системи дистанційного навчання,

416

Секція VIII Інформаційно-комунікаційні технології   



417

були встановлені чисельні значення пріоритетності часткових по-
казників, які були узагальнені у формальному вигляді для зручності
їх подальшого використання під час розрахунків.

Для третього рівня ієрархії було прораховано 7 матриць і визна-
чені локальні пріоритети всіх трьох альтернатив за кожним із час-
ткових показників.

Також як і для другого рівня ієрархії проводилось оцінювання
достовірності експертної інформації на основі показника відно-
шення узгодженості матриць.

У подальшому на основі отриманих вихідних даних були розра-
ховані значення узагальненого показника у вигляді середньозваже-
ного значення інтегральних оцінок для можливих варіантів фун-
кціонування СЗІІ.

Отримані результати дозволили спростувати вихідну робочу гі-
потезу та встановити, що найбільш раціональним варіантом функ -
ціонування СЗІІ за таких умов виявляється комбінований спосіб
забезпечення.

Як висновок можна зазначити наступне. Наведений приклад та
аналіз світових практик щодо оцінювання ефективності забезпе-
чення функціонування інформаційних (автоматизованих) системи
(інформаційної інфраструктури) та інших процесів, включаючи на-
віть побутові в умовах невизначеності можуть з достатнім рівнем
достовірності вирішуватись методами експертного опитування.

При цьому, авторами методу вважається, що потрібна кількість
саме компетентних експертів не повинна бути меншою ніж 10 осіб,
а кількість досліджуваних об’єктів для кожного рівня ієрархії на-
впаки не може перевищувати 10. Вказане і є обмеженням розгляну-
того методу аналіз ієрархій.

КІБЕРНЕТИКА ЯК ВИД НОВОЇ НАУКИ

Кравець Владислав Юрійович
ІІ курс, група КТ-21-2 фмб,

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»
Коледж «Освіта» Університету «Україна»

Анотація. Розглядання кібернетики та основних її проблем. Істо -
рія створення. Основні задачі. Що таке інформація в кібернетиці?

Аnnotation. Consideration of cybernetics and its main problems. History
of creation. The main tasks. What is information in cybernetics?
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Вступ. Кібернетика отримає в останній час все більшу популяр-
ність, що дає змогу дізнатись всі тонкості її. Тому дізнавання шляхів
створення і використання в різних науках, які доволі специфічні,
дає змогу відкрити горизонт нових ідей і можливостей як для мене
так і людства.

Поняття кібернетика. За визначенням Глушкова — наука про
загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворен-
ня інформації у складних системах управління.

Історія створення. Слово «кібернетика» вперше вжив як термін
для управління в загальному розумінні давньогрецький філософ
Платон. Кібернетика як наука виникла лише в 40-х роках XX сто-
ліття. У 1948 році з’явилася перша праця, присвячена питанням кі-
бернетики — «Кібернетика, або управління і зв’язок у тварині і ма-
шині». Автор її — відомий американський учений Норберт Вінер.

Основний об’єкт дослідження кібернетики — кібернетичні
системи, які розглядаються абстрактно, незалежно від їх матеріаль-
ної природи.

Основні задачі кібернетики. Загальне значення кібернетики по-
значається в наступних напрямках:

1. Філософське значення, оскільки вона дає нове подання про
світ, засноване на ролі зв’язку, керування, інформації, організова-
ності, зворотному зв’язку й імовірності.

2. Соціальне значення, оскільки кібернетика дає нове пояснен-
ня щодо колективах людей.

3. Загальнонаукове значення в трьох змістах: по-перше, тому що
кібернетика дає загальнонаукові поняття, які мають вплив і в інших
науках; по-друге, тому що дає науці нові методи дослідження; по-
третє, тому що на основі функціонального підходу « сигнал-відгук»
кібернетика формує гіпотези про внутрішні частини які вже можна
більш детально дослідити

4. Методологічне значення кібернетики визначається тим, що
вивчення роботи більш легчих систем дозволяє вивчати більш важкі
системи.

5. Найбільше відомо технічне значення кібернетики — ство-
рення на основі кібернетичних принципів ЕОМ, роботів, ПЭВМ.

Кібернетика і енергія. Кібернетика виявляє залежності між інфор-
мацією й іншими характеристиками систем. Робота «демона Макс -
велла» дозволяє встановити залежність між інформацією й ентропією.
З підвищенням ентропії зменшується інформації й навпаки, знижен-
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ня ентропії збільшує інформацію. Зв’язок інформації з ентропією
свідчить і про зв’язок інформації з енергією. Енергія характеризує за-
гальну міру різних видів руху й взаємодії. Точність сигналу, що передає
інформацію, не залежить від кількості енергії, що використовується
для передачі сигналу. Проте, енергія й інформація зв’язані між собою.

Кібернетика і інформація. Одне з найважливіших питань, на-
вколо якого йдуть філософські дискусії — це питання про те, що
таке інформація, яка її природа?

Положення про нерозривний зв’язок інформації й відбиття
стало одним з найважливіших у вивченні інформації й інформацій-
них процесів і зізнається абсолютною більшістю вітчизняних філо-
софів.

Інформація в живій природі на відміну від неживої відіграє актив-
ну роль, тому що бере участь у керуванні всіма життєвими процесами.

Матеріалістична теорія відбиття бачить рішення нових проблем
науки й, зокрема, такої кардинальної проблеми природознавства як
перехід від неорганічної матерії до органічного. Проблема полягає
в тім, що існує матерія, здатна відчувати, і матерія, створена з тих же
атомів і в теж час не володіє цією здатністю. Питання, у такий спосіб
поставлений цілком конкретно й, тим самим, штовхає проблему до
рішення. Кібернетика впритул зайнялася дослідженням механізмів
саморегуляції й самоврядування. Разом з тим, залишаючись мето-
дично обмеженими, ці досягнення залишили відкритими ряд про-
блем до розгляду яких привело внутрішнє ламання кібернетики.

Свідомість є не стільки продуктом розвитку природи, скільки
продуктом громадського життя людини, суспільної праці поперед-
ніх поколінь людей. Воно є істотною частиною діяльності людини,
за допомогою якої створюється людська природа й не може бути
прийнята поза цією природою.

Висновки. Сама кібернетика як наука про керування багато чого
дає сучасному філософському мисленню. Відкриваються шляхи для
розробки «кібернетичної» гносеології, що не підмінює діалектич-
ний ма теріалізм теорією пізнання, але дозволяє уточнити, деталізу-
вати й по глибити у світлі науки про керування ряд істотно важли-
вих проблем.

Виникши в результаті розвитку й взаємного стимулювання ряду,
у недалекому минулому слабко зв’язаних між собою, дисциплін тех-
нічного, біологічного й соціального профілю кібернетика проник-
нула в багато сфер життя.
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Явища, які відображаються в таких фундаментальних поняттях
кібернетики, як інформація й керування, мають місце в органічній
природі й громадському житті. Таким чином, кібернетикові можна
визначити як науку про керування й зв’язок з живою природою
в суспільстві й техніці.
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Анотація. У статті порушено проблеми використання інформацій-
но-комунікаційних технологій на логопедичних заняттях. Окреслено
можливості використання засобів інформатизації в корекційному
процесі з дітьми з ООП. Використання інформаційно-комунікативних
технологій дозволяє повною мірою вчителям-логопедам оволодіти на-
вичками формування інформаційно-комунікаційної компетентності
дітей шкільного віку, які мають порушення мовлення У статті наве-
дено матеріал, що відображає форми, методи і прийоми використан-
ня інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяють підвищен-
ню ефективності корекційного процесу дітей з ООП.

Annotation. In this article the problems of usage of modern information
technologies at the speech therapy classes are raised. We show the possibili-
ties of usage of means of information in the correction process with children
with special educational needs. The usage of information and communication
technologies lets the teachers speech therapists master the skills of informati-
on and communication competence formation of the school children who has
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speech disorders. In the article we propose the material, which shows the
forms and methods of information and communication technologies usage.
They promote the increase of correction process efficiency.

Проблема мовленнєвих порушень у дітей сьогодні дуже актуаль-
на для батьків, вчителів-логопедів, психологів. Адже, вчасне оволодін-
ня правильним мовленням має величезне значення для формування
повноцінної особистості дитини та успішного навчання в школі.
Інформаційні технології — важлива складова успішного оволодіння
мовленням учнів. Застосування інформаційно-комунікаційних техно-
логій в корекційному навчанні дозволяє оптимізувати педагогічний
процес, індивідуалізувати навчання дітей з особливими освітніми по-
требами та значно підвищити ефективність будь-якої діяльності.

У своїй роботі я використовую мультимедійні та інформаційні
технології для підвищення мотивації учнів, підвищення інтересу до
самих компенсаторно-розвиткових занять, також вони дозволяють
підвищити ефективність корекційного навчання, прискорюють про-
цес підготовки дітей до оволодіння грамотою, запобігають появі
у них вторинних розладів писемного мовлення.

Під час проведення корекційно-розвиткових занять я використо-
вую нові, ефективні методи і форми роботи з дітьми з мовленнєвими
порушеннями. Проведення на групових та індивідуальних логопе-
дичних заняттях спеціально підібраних ігор, створює максимально
сприятливі умови для розвитку мовлення дітей, що допомагає вирі-
шити педагогічні та корекційні завдання в природних для дитини
умовах — ігровій діяльності. Систематичне і цілеспрямоване впро-
вадження в корекційно-освітній процес спеціальних комп’ютерних
програм дозволяє розвивати фонематичні процеси, дрібну моторику,
сприяє активізації у дітей концентрації уваги, пам’яті, мислення,
розширює словниковий запас і кругозір дітей, збільшується мовна
активність, формуються навички правильної вимови. Комп’ютерні
технології дозволяють створювати і використовувати на заняттях
мультимедійні презентації, ігрові вправи і завдання з урахуванням
віку, індивідуальних особливостей і освітніх потреб кожної дитини.
Завдяки послідовній появі зображень на екрані, діти мають можли-
вість виконувати вправи більш уважно і в повному обсязі. Вико рис -
тання красивих картинок, елементів анімації і сюрпризних моментів
дозволяє зацікавити дітей, допомагає урізноманітнити корекцій-
ний процес, робить його виразним. Діти отримують схвалення не
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тільки від логопеда, але і з боку комп’ютера у вигляді картинок-
при зів, що супроводжуються звуковим оформленням. Розроблені
матеріали, що застосовуються на різних етапах корекційно-освіт-
ньої роботи, відповідають вимогам і використовуються в гармоній-
ному поєднанні з традиційними технологіями логопедичної допо-
моги дітям, що зазнають труднощі в оволодінні усним мовленням.
Інформаційно-комунікаційні технології мають ряд таких переваг як
інформаційна ємність, компактність, доступність, наочність, емоцій-
на привабливість, мобільність, багатофункціональність, що в про-
цесі навчання веде до позитивних результатів. Причому комп’ютер
не замінює роботу педагога, а доповнює її і робить більш ефектив-
ною. Використання інформаційно-комунікаційних технологій
в логопедичній роботі дає можливість подивитися на свою роботу
з нових позицій, переосмислити методичні прийоми, збагатити свої
знання і вміння, активізувати динаміку розвитку навичок правильно-
го мовлення в дітей і всього корекційно-освітнього процесу в цілому.
Дитина повинна відчувати відчуття успіху від кожного виконаного
нею завдання, бачити кожен раз оцінку своєї праці. Застосування
комп’ютерних технологій в логопедичній роботі покращує на-
вчальну мотивацію школярів з ТПМ, підвищує їх інтерес на занят-
ті, а самі заняття стають більш цікавими, сучасними, емоційними,
шляхом моделювання корекційно-розвиваючого комп’ютерного
середовища, що дозволяє формувати просодичну, фонетичну і фо-
нематичну сторони мовлення та лексико-граматичні засоби у дітей
з ООП. Але завжди потрібно пам’ятати, що головна наша мета — це
корекція мовлення для реалізації повноцінного спілкування дитини
з іншими людьми. Вчителю-логопеду інформатизація надає мож-
ливість гнучко управляти навчанням і урізноманітнити способи
пред’явлення навчальної інформації. Таким чином, використання
інформаційно-комп’ютерних технологій — це не вплив моди, а не -
обхідність, продиктована сьогоднішнім рівнем розвитку освіти.
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Анотація. Проведено аналіз базових показників потенційних пози-
чальників на основі багатокритеріального підходу, здійснено фінансовий
моніторинг і оцінку ризиків, створено додаток, який аналізує близько
100 фінансових операцій, розподіляє їх по типам та перевіряє їх рівень
ризику.

Аnnotation. An analysis of basic indicators of potential borrowers based
on a multi-criteria approach, financial monitoring and risk assessment, an
application that analyzes about 100 financial transactions, distributes them
by type and checks their level of risk.

Фінансовий моніторинг ї важливою складовою у діяльності бан-
ків, що здійснюється для запобігання та протидії занадто ризикова-
ним операціям, протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих
злочинним шляхом, фінансування тероризму, тощо. Для здійснення
такого моніторингу пропонується спочатку здійснювати відбір по-
тенційно найбільш ефективних позичальників, виходячи з багаток-
ритеріального підходу (оптимізація за Парето), а в подальшому — за
допомогою спеціальних фінансових індикаторів ризику відстежува-
ти всі ризиковані операції клієнта. Відзначимо, що вибір багатокри-
теріального підходу ґрунтується на мінливості фінансового ринку,
що не дозволяє виходити із традиційного співвідношення «прибу-
ток-ризик», а потребує використання декількох критеріїв одночасно.

Традиційним показником інвестиційної привабливості проек-
тів є оцінка ставлення прибутку до ризику його отримання. Але при
кредитуванні на ринку, який знаходиться під впливом різних дже-
рел ризику, на якому правила гри можуть різко змінюватися важли-
во враховувати кілька критеріїв при прийнятті обґрунтованих рі-
шень, тобто здійснювати багатокритеріальну оптимізацію [1].

Зазначимо, що при розгляді завдань багатокритеріальної опти-
мізації використовуються різні підходи та методи, наприклад, метод
ієрархій Сааті, оптимізація за Парето та інші, кожен з яких має свої
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сильні сторони та недоліки. У подальшому розробки комп’ютерної
програми скористаємося саме оптимізацією по Парето, яка є най-
зручнішою даної ситуації [2].

Для відсіву неефективних позичальників на попередньому
етапі проводиться аналіз базових показників потенційних пози-
чальників і на основі багатокритеріального підходу (оскільки ряд
показників важливий) здійснюється оптимізація за Парето. Тобто
з усієї множини претендентів на кредитування виділяється безліч
ефективних позичальників.

Алгоритм описано нижче.
Нехай є таблиця, у якій рядково описані показники об’єктів.

Можливо будь-яка кількість показників (будь-яка довжина рядка),
будь-яке число об’єктів (будь-яка довжина стовпців). Нехай відно-
шення порядку за кожним показником «чим більше — тим краще».
Якщо за деяким показником зворотне відношення, то його можна
привести до такого ж, взявши його значення зі знаком «-». Об’єкт 1 до-
мінує об’єкт 2, якщо всі його показники «> =« показників другого [4].

Для здійснення фінансового моніторингу і оцінки ризиків роз-
роблено програмний додаток, що базується на використанні MAT-
LAB та середовища .NET Framework. Спочатку створений додаток,
вводячи дані потенційних позичальників з таблиці Excel (для будь-
якої скінченної кількості учасників та їх базових показників) за обра-
ними критеріями здійснює оптимізацію за Парето. Тобто з усієї мно-
жини претендентів на кредитування виділяється множина більш
ефективних потенційних позичальників, яка залишається у новій таб-
лиці. В подальшому для здійснення фінансового моніторингу вико-
ристовувались близько півтора десятка індикаторів ризику, серед яких
можна виділити наступні: дубляж операцій; операції у іншому місті
або іншій країні у торгових точках; операції клієнтів, що з’явились
у чорному списку; транзакції без двоетапної автентифікації та інші.

Створений додаток аналізує близько 100 фінансових операцій,
розподіляє їх по типам та перевіряє їх рівень ризику, для цього ви-
користані індикатори які описані вище. Також з сайтів організацій
фінансового моніторингу завантажуються «чорні списки». Всю цю
інформацію спеціаліст по фін. моніторингу і оцінці ризиків бачить
в інтерфейсі у вигляді таблиць і може вже й надалі проаналізувати
ризик операцій. Додаток набагато спрощує процеси моніторингу,
автоматизує їх до того етапу коли шахрайство може розпізнати тіль-
ки аналітик.
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Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. З розвитком інформаційних технологій і можливостей
все більша кількість фірм починають використовувати можливості
автоматизації бізнес-процесів шляхом використання спеціальних ін-
формаційних систем.

Аnnotation. With the development of information technology and capa-
bilities, more and more companies are beginning to use the capabilities of bu-
siness process automation through the use of special information systems.

Цілком резонно, що в першу чергу автоматизують різні види
обліку на підприємстві: бухгалтерський, складський, кадровий, уп-
равлінський і т.д. Використовуються ж для цього переважно такі ін-
формаційні системи та програмні комплекси, як «1С», «Галактика»,
які дозволяють за умови введення в них первинної інформації (до-
кументації) ефективно її обробляти і видавати необхідний резуль-
тат: бухгалтерський баланс, обсяг матеріальних засобів, кількість
працівників на підприємстві та ін. При цьому існує одна важлива
проблема — це питання організації документообігу.

Основні завдання будь-якого керівника підприємства — стати
конкурентоспроможною компанією, бути лідером на ринку, ство-
рити і впровадити працюючу структуру управління, забезпечити
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високу ефективність роботи персоналу. Кожен відділ підприємства
потребує абсолютної організації, яка забезпечує надання актуальної та
всебічної інформації, для управління процесами на виробництві. От -
же, підприємство має потребу у впровадженні програм в процеси уп-
равління, що забезпечують підвищення швидкості обробки і вірогід-
ності інформації, документації та даних для прийняття рішень. Однак
сьогодні ще далеко не всі організації автоматизували виконання ви-
робничих завдань, пов’язаних зі специфікою їх діяльності. Наявність
цих та інших питань обумовлює актуальність теми дослідження.

Сьогодні керівнику будь-якої конкурентноспроможної органі-
зації необхідно безперервно контролювати і регулювати всі сторо-
ни виробничої діяльності, перебуваючи в середовищі ризикованості
і невизначеності. Для ведення такої діяльності приходиться оперу-
вати великими обсягами документів, в яких міститься інформація
різних видів і аспектів. Правильно зібрана, систематизована і класи-
фікована виробнича інформація є запорукою ефективності управ-
ління організацією. До помилкового управлінського рішення і, таким
чином до великих збитків організації може призвести дефіцит прав-
дивих і достовірних даних. Без релевантної, точної, оперативної ін-
формації та її аналізу система управління не буде працювати.

Система розрахунково-аналітичного забезпечення управління
організацією відіграє важливу роль у правильній роботі структури
управління самим виробництвом, забезпечуючи взаємодію різних
структурних підрозділів і відповідає «дією» на зміни його внутріш-
нього і зовнішнього середовища.

Інформаційна структура — це велика система управління виробни-
чим процесом, яка безпосередньо впливає на отримання і збереження
інформації, так само на спосіб обміну документами та інформацією
в ході управління організацією. Складається з комплексу засобів і ме -
тодів, спрямованих на управління інформацією: створення, збирання,
обробка, трансфер, зберігання. Інформаційна структура починає своє
еволюцію і роботу ще при створенні організації, так як на всіх ста-
діях її розвитку необхідно управління. Мета інформаційної струк-
тури полягає у виробництві необхідної для підприємства інформа-
ції, яка буде використовуватися в цілях ефективного управління
всіма ресурсами організації, а також для створення інформаційної
та технічної середовища. Інформаційна автоматизована структура
управління організацією складається із сукупності взаємопов’язаних
даних, програмного забезпечення, оснащення (обладнання), штат
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службовців, стандартних процедур. Всі вони служать в цілях отри-
мання, аналізу, обробки, поширення, розподілу, зберігання, передачі
даних на вимогу і реалізують завдання організації. На сьогоднішній
день кожна інформаційна структура управління організації повин-
на застосовувати сучасні технологічні інновації, різноманітність
яких з кожним роком зростає. Так само, виходячи з функціональної
мети виділяють такі системи: керуючі; діагностичні; проєктуючі;
моделюючі; системи з підготовки прийняття рішення. Основними
факторами, що впливають на процес впровадження систем управ-
ління виробництвом, виступають потреби підприємств і користу-
вачів, а також наявність відповідних засобів по їх формуванню.

Висновок. Основними напрямками по автоматизації виробни-
чої діяльності підприємства є: автоматизація обробки технічної до-
кументації з впровадженням системи по обробці тексту та автома-
тизація обміну виробничої інформацією за допомогою різних видів
комунікацій. Організації в умовах сучасного розвитку технологій
найчастіше використовують високоефективні інформаційні струк-
тури управління підприємством, що працюють на основі застосу-
вання передових технологій з управління інформацією, наприклад,
застосування єдиної внутрішньої (локальної) комп’ютерної мережі.

КЛЮЧОВІ ПРОЦЕСИ ТЕСТУВАННЯ

Матюшенко Дмитро Олександрович
І курс, група АСП-11, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Павленко В.І., к.ф.-м.н., доцент

Анотація. Робота націлена на глибоке занурення в процеси тесту-
вання від збору вимог і до підтримки вже працюючого продукту.

Аnnotation. The work is aimed at immersing yourself in the testing process
from the collection of your choice and until you get a ready-to-use product.

У сучасних умовах стрімкої зміни середи розробки процеси тес-
тування [1] грають все більшу роль. Якщо методи екстремального
програмування або аджайлу націлені на потреби компанії в швид-
кому випуску продукту на ринок, то процеси тестування націлені
на випуск продукту в належному стані.
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Тому дослідження «Ключові процеси тестування» націлено на
глибоке занурення в процеси тестування від збору вимог і до під-
тримки працюючого продукту. В центрі зору знаходяться процеси
та способи за допомогою яких тестувальник надає корисну інфор-
мацію в рамках проекту.

Будь-який ключовий процес залежить від контексту, в рамках
яко го він проходить, він повинен відповідати людям, проекту, ком-
панії.

Для прикладу, надання звітів про помилки є спільним проце-
сом, в ході якого група тестування передає групі розробників ін-
формацію, що отримується в ході виконання тестів.

Якщо звіти про стан тестування дійсно корисні, то складається
думка, що в тестування дійсно вигідно впроваджувати гроші та роз-
вивати його.

Визначити якісні процеси досить складно.
Можна виявити поведінку групи тестування та її успіхів за різ-

ними метриками [2]:
1. Ефективність тестів та тестових наборів.
2. Коефіцієнт помилок, пропущених на продуктах.
3. Реальний час роботи команди QA.
4.Точність оцінки часу по областях і т.д.
У багатьох випадках складаються ситуації, коли впровадити хоро-

ші процеси тестування немає часу або коштів, одним словом є пе-
решкоди.

Типовими проблемами є нереалістичні очікування від замов-
ників.

Впровадження удосконалень завжди починається з комплекс-
ного аудиту області в якій будуть проходити зміни, навчання персо-
налу, ресурсів, інструментів та найважливіше це часу на зміни.

Іноді маючи все це у людей немає банального бажання зміню-
вати що-небудь у роботі, тоді впровадження та покращення ключо-
вих процесів тестування ще більше ускладнюється.

Самі собою процеси не гарантують успіху. Занадто формальні
процеси будуть забирати велику кількість часу на паперову роботу
та мітинги, а мало формальні вноситимуть хаос у розробку.

Ідея полягає в тому, щоб процес та структурні зміни були в оп-
тимальному співвідношенні, тоді нові процеси зможуть привнести
покращення.
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Інформаційних технологій і програмування

Анотація. Розглянуто метод магнітно-резонансної томографії, як
провідну діагностику серед методів медичної візуалізації при поста-
новці діагнозу, та розглянуто переваги та недоліки обстеження мето-
дом МРТ. Доцільність проведення даного обстеження. Удосконалення
процедури МРТ.

Аnnotation. The method of magnetic resonance tomography as a leading
diagnosis among the methods of medical imaging in the diagnosis, as well as
the advantages and disadvantages of MRT. The expediency of this survey.
Improving the MRT method.

Магнітно-резонансна томографія — це тип неінвазивного ме-
дичного дослідження, в результаті якого можна дослідити внутріш-
ні органи та отримати їх детальне зображення. Апарат МРТ працює
за допомогою ядерного магнітного резонансу. Процедура найбільш
ефективна для дослідження м’яких тканин. Метод ґрунтується на
вимірюванні електромагнітного відгуку атомних ядер, найчастіше
ядер атомів водню, а саме на їхньому збудженні за допомогою пев-
ної комбінації електромагнітних хвиль у сталому магнітному полі
високої напруженості. Зображення формується під впливом потуж-
ного магнітного поля та електромагнітних хвиль із застосуванням
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комп ютерної обробки для одержання чіткої деталізації м яких тка-
нин, кісток та інших внутрішніх структур організму. Для підвищен-
ня чіткості зображення часто застосовують контрастні речовини. За
допомогою МРТ можна діагностувати патологічні зміни, які немож-
ливо побачити при використанні інших методів медичної візуаліза-
ції [1]. МРТ — це складний, але безпечний і ефективний метод діаг-
ностики, не пов’язаний з іонізуючим випромінюванням і введенням
будь-яких радіоактивних речовин. Основою для зображень МРТ
є магнітне поле і радіочастотні імпульси.

Історія методу МРТ. МР-томографія заснована на феномені ядер-
ного магнітного резонансу (ЯМР). Дане явище було відкрито в 1946 р.
дослідниками з Стенфордського і Гарвардського університетів.
ЯМР — це можливість поглинати або випромінювати енергію радіо-
частотних імпульсів ядрами деяких речовин (найчастіше — водню),
що знаходяться в магнітному полі, при збігу частоти імпульсів з час-
тотою обертання ядер. У 1952 р Ф. Блох і Е. Пурселя за це відкриття
отримали Нобелівські премії. Перше зображення МРТ було отрима-
но Полом Лаутербургом у 1973. Це було зображення двох трубочок,
наповнених рідиною. У 2003 р Пол Лаутербур і Пітер Менсфілд отри-
мали Нобелівську премію за створення методу МРТ. Пітер Менсфілд
показав, як радіосигнал, отриманий від МР-спектрометра, може бути
перетворений в зображення.[3] Перший МР-томограф в СРСР був
встановлений в 1984 р в інституті клінічної кардіології ім. А.Л. Мяс -
никова. Цей метод дає змогу одержати високо контрастне зображен-
ня тканин тіла, і тому його широко застосовують у медицині, у візуа-
лізації тканин мозку, серця, м’язів, а також новоутворень, порівняно
з іншими методами медичної візуалізації (такими, наприклад, як
комп’ютерна томографія чи рентгенографія) [4].

Протипоказання до проведення МРТ обстежень
Відносні:
– Вкрай важкий стан хворого, який підтримується апаратами

життєзабезпечення та моніторингу.
– Неврологічні, психічні захворювання, виражений больовий

синдром, що не дозволяють зберігати нерухомість пацієнта під час
обстеження (у цих випадках МРТ виконується з премедикацією).

– Клаустрофобія.
– Вагітність терміном до трьох місяців.
Прямі:
– штучний водій ритму серця;
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– імплантований дефібрилятор;
– феромагнітні металеві імплантати;
– феромагнітні кліпси після операцій на судинах головного

мозку;
– інсуліновий насос;
– стимулятор блукаючого нерва;
– наявність в організмі осколків неясної природи (після нещас-

них випадків, ДТП тощо);
– чужорідні тіла очного яблука;
– імплантати внутрішнього вуха [2].
Переваги та недоліки МРТ
До переваг відноситься:
– Відсутність променевого навантаження.
– Неінвазивність.
– Висока тканинна контрастність і роздільна здатність.
– Можливість отримання зображень без контрастної речовини,

а також при контрастуванні.
– Мультипланарні МРТ-зображення анатомічно оцінюють і ви -

являють точну локалізацію:
– патологічного процесу, його множинність і поширеність.
– Широкі можливості аналізу МРТ даних із застосуванням спе -

ціальних МРТ методик.
– Можливість оцінки динамічних характеристик досліджува-

них анатомічних регіонів.
Недоліки МРТ:
– наявність протипоказань до проведення МРТ;
– клаустрофобія;
– необхідність зберігати нерухомість під час обстеження від-

носно тривалий час (30, 45, 60 хв);
– необхідність седації пацієнтів у важкому неврологічному

 статусі;
– висока вартість МРТ досліджень.
Робота над удосконаленням процедури МРТ. Методики МРТ по-

стійно вдосконалюють. Для візуалізації різних структур організму
випробовують нові послідовності електромагнітних імпульсів і засто-
совують нові методи обробки даних, що дозволяє досягнути високого
рівня деталізації, наприклад, одержувати зображення ділянок мозку
менш ніж 1 мм завтовшки. МРТ дозволяє отримувати чіткі зображен-
ня внутрішніх органів, допомагає встановити діагноз і призначити
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правильне лікування. До удосконалення процедури МРТ долучаються
вчені та компанії з різних галузей. Зокрема, компанія Facebook анон-
сувала, що працює над тим, щоб навчити штучний інтелект швидше
читати результати магнітно-резонансної томографії. Планується,
що час проходження процедури скоротиться з 30 хв до 3 хв, що, в свою
чергу, знизить ціну процедури. Для реалізації проекту дослідницький
центр корпорації отримав 3 млн знімків МРТ, 10 тис. з котрих — клі-
нічні. Надані знімки є конфіденційними і не містять відомостей, які
охороняються законодавством. Разом з Facebook над розробкою пра-
цює лабораторія FAIR AI і відділ радіології NYU School of Medicine [5].

Висновок. Підбиваючи підсумок можна прийти до висновку,
що магнітно-резонансна томографія є провідним неінвазивним ме-
тодом діагностики, у порівнянні з іншими методами візуалізації в про-
меневій діагностиці. Незважаючи на недоліки, є ефективним методом
діагностики при постановці діагнозу. Наразі вчені працюють над по -
кращенням проведення даної методики обстеження. Оптимізація
МРТ-діагностики приведе до зменшення недоліків при обстеженні
та зробить процедуру більш доступною для пацієнтів.
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Інформаційних технологій і програмування

Анотація. Розглянуто методи графічних записів змін електричних
потенціалів методом електрокардіографії та методом холтерівсько-
го моніторингу з метою виявлення патології серця. А також розгляну-
то переваги холтерівського моніторингу порівняно з електрокардіог-
рафічним методом діагностики.

Аnnotation. Methods of graphic recordings of changes of electric poten-
tials by the method of electrocardiography and by the method of Holter mo-
nitoring for the purpose of detection of heart pathology are considered. The
advantages of Holter monitoring in comparison with the electrocardiographic
diagnostic method are also considered.

ЕКГ — графічний запис змін електричних потенціалів, які ви-
никають внаслідок збудження серцевого м’яза. Процес запису на-
зивається електрокардіографія, а пристрій для запису — електро-
кардіограф.

Електрокардіограма записується на спеціальному папері, на яку
нанесені клітинки, розміром 1х1 мм. Клітинки значно полегшують
вимірювання комплексів, сегментів та інтервалів на ЕКГ. Для біль-
шої зручності клітинки 5х5 мм наведені товстішим контуром. Обо -
в’яз ково на кардіограмі має міститись інформація про швидкість
запису, зазвичай це 50 мм/с або 25 мм/с. Електрокардіограма має
містити інформацію про дату та час проведення дослідження, пріз-
вище пацієнта.

Сучасні електрокардіографи самостійно підписують відведення.
Стандартна електрокардіограма містить запис 12 відведень: I, II, III,
aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Скаргами для її проведення є:

– Біль в ділянці серця та грудної клітини.
– Задишка та набряки не встановленого походження.
– Немотивована слабкість, запаморочення та втрата свідомості.
– Відчуття нерегулярної роботи серця, перебоїв в його роботі,

сильного серцебиття.
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Стани та захворювання які можна визначити за допомогою елек-
трокардіограми.

ЕКГ є інформативною для діагностики:
– Порушення ритму та провідності. Це дозволить встановити

діагноз аритмії чи блокади.
– Збільшення розмірів різних відділів серця і запідозрити при-

чину їх виникнення (артеріальну гіпертензію, кардіоміопатію, вади
серця, захворювання дихальної системи).

– З великою точністю може вказувати на наявність гострого чи
хронічного порушення кровообігу в різних ділянках серця та дасть
підставу для діагнозу інфаркту міокарда та ішемічної хвороби серця.

– Порушення електролітного балансу (калію, кальцію та магнію).
– Запідозрити такі позасерцеві захворювання як тромбоембо-

лія легеневої артерії.
Дослідження може проводитися в стані спокою, при фізично-

му навантаженні і при використанні деяких спеціальних лікарських
препаратів — під час ЕКГ визначаються стан серцевого м’яза, ритм
серця, кровоток в міокарді.

Виконання даного методу обстеження. ЕКГ є цілком безпечним
методом обстеження, що дає можливість його повторно використо-
вувати для оцінки змін та ефективність лікування. Він не потребує
спеціальної підготовки та може проводитись безпосередньо під час
звернення, після незначного відпочинку. Не рекомендовано перед
процедурою пити каву, міцний чай, енергетичні напої та палити
цигарки — це може вплинути на результат.

Процедура проводиться в лежачому положенні на спині з оголе-
ною верхньою половиною тіла, рук та ніг. Перед проведенням про-
цедури обробляють шкіру в певних точках грудної клітини пацієнта
та кінцівок для щільнішого прилягання електродів та фіксують ос-
танні. Дуже важливо, щоб під час процедури пацієнт не рухався, для
того щоб запис був достовірний та без відхилень. Далі включають
кардіограф до якого під’єднані електроди та записують електрокар-
діограму на спеціальній плівці яка наявна в ньому. Іноді виконують
функціональні проби, наприклад, запис ЕКГ при затримці дихання
на глибокому вдиху для діагностики певних змін на електрокардіо -
грамі пов’язаних зі зміною положення серця. Весь процес підготов-
ки та запису займає 5–10 хвилин, після чого лікар функціоналіст,
кардіолог чи терапевт повинен зробити висновок про наявність чи
відсутність змін на ЕКГ і необхідності більш детального обстеження.
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Через свою простоту проведення ЕКГ широко використовується
в медичній практиці як діагностичний та скринінговий метод об-
стеження.

Холтерівський моніторинг. Часто в людей, що мають проблеми
з боку серця, виникає така ситуація: є скарги, але вони виникають
тоді, коли не має можливості відразу звернутися до лікаря — увечері,
вночі, під час якихось подій. Людина наступного дня йде в поліклі-
ніку, їй знімають ЕКГ, але не виявляють ніяких відхилень. Чому
таке може відбуватися? Тому що стандартна електрокардіограма —
це запис, подібний «моментальному знімку», на якому зафіксована
серцева діяльність за короткий часовий проміжок. Звичайна ЕКГ
фіксує лише кілька скорочень міокарду: від трьох до двадцяти — за-
лежно від кардіографа, що застосовується для цієї мети. Тоді як серце
скорочується за добу близько 100 тисяч разів. Тоді на допомогу при-
ходить метод Холтерівського моніторування ЕКГ.

Холтерівське моніторування ЕКГ (Добове моніторування ЕКГ,
Холтер ЕКГ) — метод електрофізіологічної інструментальної діаг-
ностики, який полягає в тривалій реєстрації ЕКГ в умовах щоденної
активності пацієнта з подальшим аналізом отриманого запису. Дає
можливість виявити порушення в роботі серця, навіть якщо вони
трапляються дуже рідко, оскільки запис ЕКГ ведеться безперервно
протягом 1-ї, 2-х, а за необхідності до 7-ми діб, жодне серцеве ско-
рочення за цей період не залишиться без уваги приладу, адже елек-
трокардіограма записується безупинно. Метод названий на честь
американського дослідника Нормана Холтера, який запровадив ра-
діоелектрокардіографію і вперше здійснив тривалу реєстрацію
ЕКГ(методика розроблена в 1961 році). Цей метод є неінвазивним
і високоінформативним, він широко застосовується як у стаціонар-
них, як і в амбулаторних умовах для діагностики ішемічної хвороби
серця (ІХС), порушень ритму та провідності серця, а також оцінки
ефективності лікування серцево-судинних захворювань. Холтер —
це портативний медичний реєстратор, що застосовується для реєс-
трування електрокардіограми й артеріального тиску протягом доби
для того щоб зібрати, проаналізувати отриману інформацію й вия-
вити можливі порушення. На пацієнта надягають холтер — при-
кріплюють на ременях до тіла й установлюють у визначених місцях
електроди. Для здійснення контакту з тілом пацієнта використову-
ються одноразові клейкі електроди. Важлива для якісного запису
підготовка поверхні шкіри: збривають волосся в місці кріплення
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електродів, шкіру знежирюють. Потім шкіру протирають спиртом,
просушують і наклеюють електроди. Найкращі результати дають спе-
ціальні електроди для тривалого моніторингу з так званим «твер-
дим гелем», тобто з електролітним гелем, який під дією тепла тіла
пацієнта зменшує в’язкість.

Під час дослідження пацієнт веде свій звичайний спосіб життя
(працює, робить прогулянки і т.п.). Відзначаючи в спеціальному що-
деннику час і обставини виникнення неприємних симптомів з боку
серця, прийом ліків і зміну видів фізичної активності. При цьому
лікар може дати пацієнту завдання, наприклад, піднятися на певну
кількість ступенів і позначити завдання як виконане натисканням
кнопки на моніторі. Таким чином лікар зможе проаналізувати
зміну роботи серця під час фізичної активності.

Холтерівський моніторинг — проста й безпечна процедура. Для
того щоб його провести, буде потрібно два візити до лікаря. У перший
візит холтер програмують і встановлюють на пацієнт. Аналіз отри-
маного запису здійснюється на дешифраторі, яким зазвичай слугує
комп’ютер з відповідним ПЗ. Сучасні реєстратори можуть самі здійс-
нювати первинну класифікацію записаної ЕКГ, що дозволяє при-
скорити процес її остаточної розшифровки лікарем на комп’ютері.
Слід зауважити, що будь-яка автоматична класифікація ЕКГ недос-
конала, тому будь-який холтерівський запис повинен бути перегля-
нутий і відкорегований лікарем.

Загальноприйнятого сформульованого стандарту на розшиф-
ровку не існує, однак там обов’язково повинні бути вказані:

– відомості про ритмі серця: його джерело (джерела) і частоти;
– відомості про порушення ритму: екстрасистолах надшлуноч-

кових і шлуночкових (із зазначенням кількості, морфології та інших
особливостей), пароксизмах аритмій;

– відомості про паузах ритму;
– відомості про зміни інтервалів PQ і QT, якщо ці зміни мали

місце, відомості про зміни морфології комплексу QRS, обумовле-
них порушеннями внутрішньошлуночкової провідності;

– відомості про зміни кінцевої частини шлуночкового ком-
плексу (сегмента ST) і про зв’язок цих змін з фізичною активністю
пацієнта і його відчуттями по щоденнику;

– відомості про роботу штучного водія ритму — якщо він є.
Виявлені особливості або патологія повинні бути проілюстро-

вані роздруківками ЕКГ за відповідний період моніторування, а ця
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процедура займає не більш чверті години. Через добу холтер потрібно
буде зняти й провести аналіз його записів.

Холтерівський моніторинг може бути показаний пацієнтові,
якщо:

– є скарги на порушення серцевого ритму, серцебиття, запамо-
рочення, втрата свідомості;

– потрібна діагностика ішемічної хвороби серця;
– необхідно профілактично спостерігати за пацієнтами із за-

грозливими ішеміями й аритміями;
– потрібно оцінити ефективність проведеного лікування.
Крім цього, застосовувати холтер бажано, якщо в пацієнта є вро -

джені вади серця, як неоперовані, так і оперовані; у випадку пере-
несення пацієнтами інфаркту міокарда; для оцінки роботи кардіос-
тимулятора. Незайвою буде процедура холтерівського моніторингу
для людей з надлишковою масою тіла (страждаючих ожирінням), із
захворюваннями ендокринної системи.

Пацієнт при даному дослідженні повинен жити своїм звичай-
ним життям — працювати, відпочивати, зустрічатися з людьми, ви-
конувати свої звичайні фізичні навантаження.

Деякі лікарі, встановлюючи холтер своїм пацієнтам, просять їх
вести щоденник активності протягом доби обстеження. У цьому
щоденнику повинно бути зафіксоване все, що впливає на серцеву
діяльність: сон, приймання ліків, рух тощо. Це не завжди потрібно.
По-перше, тому, що постійна увага до процесу з боку пацієнта може
позначитися на вірогідності результату (людина буде думати тільки
про те, що там показує холтер у випадку тієї або іншої його дії). А,
по-друге, сучасний холтер може мати вбудований датчик, що фіксує
фізичну активність пацієнта, за даними якого можна визначити,
у який момент пацієнт спав, а в який, наприклад, бігав у парку. Під
час аналізу ці моменти уточнюються.

Висновок. Методи стандартної електрокардіографії та холтерівсь -
кого моніторингу були винайдені з єдиною метою виявлення патоло гій
в роботі міокарда. Однак істотні відмінності в методиках обумовлюють
доцільність їх проведення в тих чи інших випадках, але доступність
безперервного спостереження за роботою серця протягом доби і біль-
шого періоду, методом холтерівського моніторингу внесла корективи
в діагностику захворювань серцевої системи. Враховуючи безперер-
вний моніторинг холтером, збільшується інформативність, що є пере-
вагою, на відміну від ЕКГ, у виявленні патологій серцевої системи.
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Анотація. Розглянуто методи інтелектуального аналізу даних (data
mining), які застосовують для виявлення прихованих закономірностей
у великих масивах даних та нейроінформатики, а також методики
й засоби статистичного контролю за якістю управління організаціями.

Аnnotation. Methods of data mining, which are used to identify hidden
patterns in large data sets and neuroinformatics, as well as methods and
means of statistical control over the quality of management of organizations
are considered.

Будь-яка діяльність людини так чи інакше пов’язана з оброб-
кою даних. Завдяки використанню інформаційних технологій у наш
час етап обробки даних став менш трудомісткім. На перше місце
відносно трудомісткості вийшли такі етапи, як освоєння статистич-
них пакетів, етап підготовки даних до аналізу, етап попереднього
аналізу даних й етап інтерпретації результатів. Усе в цілому привело
до змін у технології обробки й аналізу даних.

Аналіз даних — розділ математики, що займається розробкою
методів обробки даних незалежно від їх природи.

Аналіз даних включає виконання послідовних, логічних дій
з інтерпретації зібраних даних (наприклад, відповідей респонден-
тів) та їх перетворення на статистичні форми, потрібні для ухвален-
ня маркетингових та керівницьких рішень.

Можна виділити такі етапи аналізу даних: отримання даних,
обробка, аналіз та інтерпретація результатів обробки.
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У роботі розглянуті наступні методи обробки даних:
Попередня обробка — розділ аналізу даних що займається отри-

манням характеристик для подальшого використання у наступних
розділах аналізу даних.

Обчислення базових характеристик
Перевірка основних гіпотез
Перевірка стохастичності вибірки
Кореляційний аналіз — це статистичне дослідження (стохастич-

ної) залежності між випадковими величинами. У найпростішому
випадку досліджують дві вибірки (набори даних), у загальному — їх
багатовимірні комплекси (групи).

Мета кореляційного аналізу — виявити чи існує істотна залеж-
ність однієї змінної від інших.

Головні завдання кореляційного аналізу:
– оцінка за вибірковими даними коефіцієнтів кореляції
– перевірка значущості вибіркових коефіцієнтів кореляції або

кореляційного відношення
– оцінка близькості виявленого зв’язку до лінійного
– побудова довірчого інтервалу для коефіцієнтів кореляції.
Дисперсійний являє собою статистичний метод аналізу результа-

тів, які залежать від якісних ознак. Кожен фактор може бути дискрет-
ною чи неперервною випадковою змінною, яку розділяють на декіль-
ка сталих рівнів (градацій, інтервалів). Якщо кількість вимірювань
(проб, даних) на всіх рівнях кожного з факторів однакова, то диспер-
сійний аналіз називають рівномірним, інакше — нерівномірним.

Регресійний аналіз — розділ математичної статистики, присвяче-
ний методам аналізу залежності однієї величини від іншої. На відмі-
ну від кореляційного аналізу не з’ясовує чи істотний зв’язок, а зай-
мається пошуком моделі цього зв’язку, вираженої у функції регресії.

Регресійний аналіз використовується в тому випадку, якщо від-
ношення між змінними можуть бути виражені кількісно у виді дея-
кої комбінації цих змінних. Отримана комбінація використовується
для передбачення значення, що може приймати цільова (залежна)
змінна, яка обчислюється на заданому наборі значень вхідних (не-
залежних) змінних. У найпростішому випадку для цього викорис-
товуються стандартні статистичні методи, такі як лінійна регресія.
На жаль, більшість реальних моделей не вкладаються в рамки лі-
нійної регресії. Наприклад, розміри продажів чи фондові ціни дуже
складні для передбачення, оскільки можуть залежати від комплексу
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взаємозв’язків множин змінних. Таким чином, необхідні компл-
ексні методи для передбачення майбутніх значень.

Коваріаційний аналіз — розділ аналізу даних, що намагається
визначити модель зв’язку між залежною величиною, та
набором кількісних та якісних величин. Таким чином він є ніби
синтезом регресійного та дисперсійного аналізів.

{\displaystyle \sigma ^{}=\sigma _{A}^{2}+\sigma _{B}^{2}+\ldots }
Дискримінантний аналіз є близьким до дисперсійного і регре-

сійного аналізів, які також намагаються виразити одну із залежних
змінних у вигляді лінійної комбінації інших показників або вимі-
рювань. Однак, у двох інших методів залежна змінна є числовий ве-
личиною, в той час як у дискримінантному аналізі це категорійна
змінна. Більш подібними до дискримінантного аналізу є логістична
і пробіт-регресія, оскільки вони також пояснюють категорійну змін-
ну. Ці та інші методи використовуються переважно в тих випадках,
коли не припускається нормальний розподіл незалежних змінних,
що є основним припущенням методу дискримінантного аналізу.

Кластерний аналіз — задача розбиття заданої вибірки об’єктів
(си туацій) на підмножини, які називаються кластерами, так, щоб ко -
жен кластер складався з схожих об’єктів, а об’єкти різних кластерів
істотно відрізнялися. Завдання кластеризації відноситься до ста-
тистичної обробки.

Аналіз часових рядів — сукупність математико-статистичних ме -
тодів аналізу, призначених для виявлення структури часових рядів
і для їх прогнозування. Сюди належать, зокрема, методи регресій-
ного аналізу. Виявлення структури часового ряду необхідно для
того, щоб побудувати математичну модель того явища, яке є джере-
лом аналізованого часового ряду. Прогноз майбутніх значень часо-
вого ряду використовується для ефективного прийняття рішень.

Мета даної роботи: використовуючи методи інтелектуального ана-
лізу даних (data mining), які застосовують для виявлення прихованих
закономірностей у великих масивах даних, та нейроінформатики,
а також методики й засоби статистичного контролю за якістю управ-
ління організаціями удосконалити методи та алгоритми аналізу даних.
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
З ПОКРАЩЕНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ

Оконьчук Микола Валерійович
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Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., проф.

Анотація. В даних теза наведено основні види негативного впливу
електромагнітного поля на навколишнє середовище і організм людини
та існуючої проблеми побудови телекомунікаційних систем передачі
з покращеною енергетикою.

Аnnotation. These theses present the main types of negative effects of the
electromagnetic field on the environment and the human body and the exis-
ting problem of building telecommunication transmission systems with impro-
ved energy.

У даний час в експлуатації знаходиться велика кількість систем
передачі, електромагнітне випромінювання передавачів яких в нав -
колишнє середовище шкідливо впливає на здоров’я людей та знач-
но погіршує завадозахищеність та електромагніту сумісність систем
з сусідніми електронними пристроями. При проєктуванні систем
важливе завдання складає використання мінімальної потужності
передавачів, необхідної для забезпечення потрібної помилки при-
ймання сигналу.

При роботі телекомунікаційних систем особливо значні загасан-
ня сигналу відбуваються при наявності опадів. Забезпечити необхідні
параметри систем можливо здійснити, коли заздалегідь передбачи-
ти роботу системи в найгірших умовах — при наявності вірогідних
передбачених максимальних опадів в даному регіоні. Тоді при зник-
ненні опадів потужність передавача буде надлишковою і погіршу-
вати ситуацію в навколишньому середовищі та спонукати витраті
зайвої енергії джерела електроживлення.

Для забезпечення покращеної енергетики телекомунікаційної
системи необхідно:

1. Проаналізувати стан використання систем передачі та вплив
електромагнітного випромінювання їх передавачів на навколишнє
середовище.

2. Дослідити вплив видів маніпуляції сигналу на потужність пе-
редавача станції та обрати найкращий із них.
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3. Розробити метод підвищення ефективності використання ба-
гатопозиційного амплітудно — маніпульованого сигналу.

4. Розробити метод визначення відношення сигнал/шум та ок-
ремо рівня сигналу в телекомунікаційній системі для одержання
сигналу помилки, необхідного для створення систем автоматично-
го регулювання потужності передавачів в умовах опадів.

Вплив електромагнітних полів на здоров’я людини та способи за-
хисту від їх шкідливого впливу. Природа подарувала людству чисте,
прозоре повітря, водойми та природний електромагнітний фон, що
випромінюється як планетою і навколишнім космосом, так і тварин-
ним і рослинним світом. Проте, з розвитком цивілізації, природний
геомагнітний фон посилився техногенним впливом. Людина за до-
помогою радіотехнічних і радіоелектронних приладів створила неви-
диму електромагнітну павутину, в якій ми знаходимося. Потужні
лінії електропередачі високої та надвисокої напруги, численні радіо-
та телепередавальні станції, космічні станції супутникового зв’язку
викликають електромагнітне забруднення довкілля людини.

Біологічна дія ЕМП. Дані як вітчизняних, так і зарубіжних до-
слідників свідчать про високу біологічну активність ЕМП у всіх
частотних діапазонах. ЕМП високої частоти призводять до нагрі-
вання тканин організму.

Численні дослідження в галузі біологічної дії ЕМП визначили
найбільш чутливі системи організму: нервову, імунну, ендокринну,
статеву. Біологічний ефект ЕМП в умовах багаторічної дії накопи-
чується, внаслідок чого можливий розвиток віддалених наслідків
дегенеративних процесів у центральній нервовій системі, новоутво-
рень, гормональних захворювань. До електромагнітних полів особ-
ливо чутливі діти, вагітні, люди з порушеннями у серцево-судин-
ній, гормональній, нервовій, імунній системах.

Вплив на нервову систему. Порушується передача нервових ім-
пульсів. В результаті з’являються вегетативні дисфункції (неврасте-
нічний та астенічний синдром), скарги на слабкість, дратівливість,
швидку стомлюваність, порушення сну порушується найвища нерво-
ва діяльність — ослаблення пам’яті, схильність до розвитку стресо-
вих реакцій.

Вплив на серцево-судинну систему. Порушення діяльності цієї сис-
теми проявляються, як правило, лабільністю пульсу та артеріального
тиску, схильністю до гіпотонії, болями в ділянці серця. У крові відзна-
чається помірним зниженням кількості лейкоцитів та еритроцитів.
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Вплив на імунну та ендокринну системи. Встановлено, що при
впливі ЕМП порушується імуногенез, частіше у бік пригнічення.
У тварин організмів, опромінених ЕМП, обтяжується перебіг інфек-
ційного процесу. Вплив електромагнітних полів високої інтенсив-
ності проявляється в пригнічуючий ефект на Т-систему клітинного
імунітету. Під дією ЕМП збільшується вироблення адреналіну, ак-
тивізується згортання крові, знижується активність гіпофіза.

Саме тому при проектуванні телекомунікаційних систем пере-
дачі інформації головним завданням є: мінімізувати потужність пе-
редавачів зменшуючи ризики негативного впливу на навколишнє
середовище та організм людини.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ 
У ПРОТИМІННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (IMSMA)

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM FOR MINE ACTION

Коцюруба Володимир
доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, 

професор кафедри оперативного та бойового забезпечення
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Полюляк Василь
ад’юнкт кафедри оперативного та бойового забезпечення

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
polulyak1978@gmail.com

Анотація. Викладено характеристику системи управління інфор-
мацією, щодо протимінної діяльності. Також перераховуються можли-
вості данної системи, що полегшує можливість прийняття ефективних
рішень та забезпечує: точну оцінку і масштаби проблеми забруднення,
структуризацію планування операцій, ефективний розподіл ресурсів
і майна, зниження витрат.

Annotation. The characteristic of the information management system,
concerning mine action is stated. It also lists the possibilities for effective de-
cision — making and provides: accurate assessment and scale of the pollution
problem, structuring the planning of operations, efficient allocation of resour-
ces and assets, cost reduction.

Термін «протимінна діяльність» позначає сукупність заходів,
серед яких основними є інформування про мінну небезпеку, розвід-
ку, розмінування, допомогу жертвам, направлену на розуміння не-
безпеки ВНП.
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Протимінна діяльність потребує ретельного планування і управ-
ління на всіх рівнях на основі своєчасного та ефективного управ-
ляння інформацією. Управління інформацією — це складова части-
на всіх завдань протимінній діяльності (ПМД), що уявляє собою
безперервний процес збору, аналізу й забезпечення актуальною ін-
формацією всіх зацікавлених сторін.

Саме для забезпечення даних цілей і була створена система управ-
ління інформацією у протимінній діяльності. Ефективна система уп-
равління інформацією полегшує можливість прийняття ефективних
рішень та забезпечує: точну оцінку і масштаби проблеми забруднення,
структуризацію планування операцій, ефективний розподіл ресурсів
і майна, зниження витрат, зменшення числа нещасних випадків.

З 2016 року з метою інформування спільноти, міжнародних та
національних партнерів, зацікавлені сторони щодо заходів ПМД в Ук -
раїні, проводиться робота щодо впровадження системи управління
інформацією (IMSMA).

IMSMA — це інструмент для збору, накопичення, зберігання,
систематизації, аналізу даних та поширення інформації, що сто-
сується протимінної діяльності.

Дана система була розроблена Женевським міжнародним цен-
тром з питань гуманітарного розмінування для того, щоб зробити
ПМД безпечнішою, швидшою і значно ефективнішою. Вперше за-
пущена в 1998 році (в Косово), на даний час IMSMA є основним
програмним забезпеченням в галузі розмінування та працює в 57
країнах світу. Сьогодні, 80% протимінних програм по всьому світу
використовують IMSMA як основне програмне забезпечення для
якісного управління інформацією в процесі реалізації ПМД.

Установка системи IMSMA можлива двома способами: Stand-
along configuration (автономна конфігурація) — серверні та клієнт-
ські компоненти знаходяться на одному комп’ютері (включаючи
базу даних); Client/server configuration (клієнт/сервер конфігура-
ція) — компоненти сервера та клієнта знаходяться на різних ком -
п’ютерах.

В Україні планується створення єдиної мережі в межах країни,
та встановлення та запуск головного серверу. Створення єдиної ме-
режі дасть можливість відстежувати мінну ситуацію в країні в режи-
мі реального часу. Мережа допоможе об’єднати усіх учасників ПМД
в межах країни для ефективної співпраці, обміну інформацією та
планування подальших операцій.
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До роботи у системі допускається лише особовий склад, що про -
йшов підготовку за відповідним рівнем. При запуску системи з’яв-
ляється вікно навігації IMSMA, яке складається з трьох основних
областей: область структури країни, область карти та області узагаль-
нених даних, а також панелі значків елементів.

Область структури країни контролює, що відображається на карті
та у області узагальнених даних, що дає можливість швидко пере-
йти до окремого населеного пункту.

Одним із важливих моментів даної системи є можливість збері-
гання даних та інформації, що стосуються процесів ПМД не лише
в одному місці а й з прив’язкою до геолокаційних даних, що знач-
ною мірою спрощує відстеження діяльності та якості робіт, надає
можливість ефективного планування подальших дій, візуально оці-
нити мінну ситуацію.

Особливості системи IMSMA: працює в різних системах коор-
динат, має внутрішню базу даних боєприпасів, можливість фіксації
місцезнаходження спеціальних місць (медичні заклади, склади бо-
єприпасів тощо.

Інформація (дані) заноситься в систему за допомогою спеці-
альних форм звітів (Data Entry Form). Дані форми розробляються
для кожного процесу ПМД. На сьогодні розроблено форми для
Ділянки (Land), Діяльності (Activity), Нещасного випадку від ВНП
(Accident) та для Контролю якості проведення робіт з розмінування
(Quality control).

Крім того, адміністратором IMSMA розроблені звіти для груп
розмінування для збору інформації в процесі виконання завдань за
призначенням. Електронні форми у системі заповнюються корис-
тувачами IMSMA на основі зібраної інформації у даних звітах.

Отже, залишається невирішеним питання щодо адаптації сис-
теми IMSMA національним стандартам та створення на їх основі
національної системи пристосованої до загальносвітової.

Таким чином, впровадження ефективної системи управління ін -
формацією полегшить можливість прийняття ефективних рішень та
забезпечить: точну оцінку і масштаби проблеми забруднення; струк-
туризацію планування операцій; ефективний розподіл ресурсів і май -
на; зниження витрат; зменшення числа нещасних випадків.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ PROPERTY-BASED ТЕСТІВ. 
МОВИ З ДИНАМІЧНОЮ ТИПІЗАЦІЄЮ

Попадюк Євгеній Юрійович
ІІ курс, група АСП-21, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зайцев В. Г., д. т. н., професор

Анотація. Запропоновано новий підхід, який є розвитком ідеї black-
box мутаційного тестування, але для мови з динамічною типізацією.

Аnnotation. A new approach is proposed, which is a development of the
idea of black-box mutation testing, but for a language with dynamic typing.

Існує багато різних мов програмування. Тому, при розробці про-
єкта можна зіткнутися з проблемою, коли необхідний набір бібліо-
тек існує лише на іншій мові програмування. В тому випадку, коли не
існує простої можливості використовувати бібліотеки іншою мовою,
її необхідно імплементувати повторно. Це призводить до помилок.

Для вирішення проблеми помилок, ми можемо створити спе-
цифікацію [1] з якої згодом створити нову реалізацію для обраної
мови. Проте, специфікації легше створювати у мовах с сильною сис-
темою типів, так як вони мають більше інструментів для цього [2, 3,
4, 5]. Інша перевага між типізованих мов, у тому, що існують підхо-
ди для перевірки якості саме специфікації, на відміну від слабо ти-
пізованих [6].

Так як підхід [1] у є актуальним, у цій тезі покажемо новий під-
хід до black-box валідації специфікацій у слабо типізованих мовах.

Спершу, розглянемо приклад для сильно-типізованої мови на
прикладі Scala. Нехай ми маємо функцію:

def sort(list: List[Int]): List[Int] = ???
І маємо для неї специфікацію
property("ordered") = forAll { list => isSorted(sort(list)) }
property("length") = forAll {list => sort(list).size == list.size }
property("elem") = forAll {(x,l) => sort(l).contains(x) = l.contains(x) }
Очевидно, що ця специфікація не повна, контрприклад це

функція яка спочатку сортує елементи, а потім змінить їх кількість
List(1,0,0) =>List(0,1,1). Проте, ми можеме це перевірити автома-
тично згенерувавши випадкову функцію з сигнатурою List[Int] =>
List[Int] [7]. Таким чином ми автоматично знайдемо контриприклад
за допомогою black-box підходу.
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Через те що у динамічно типізовані мовах ми не маємо можли-
вість створити випадкову функцію (через те, що ми на знаємо сиг-
натуру), потрібен інший підхід.

Отже, нехай ми маємо відповідно до попереднього прикладу
функцію сортування мовою Python.

def sort(list):... 
І аналогічну до попередньої специфікацію з помилкою:
@given(st.lists(st.integers()),st.integers)
def properties(list,x):
assert(is_sorted(list))
assert(len(sort(list)) == len(list))
assert(x in list == x in sort(list))
Наразі єдиний спосіб знайти таку помилку буде використання

мутаційного тестування, проте в нього є свої недоліки [7]:
1. Такий тип тестування дуже повільний.
2. Потребує змін у тестованому коді, так як не був створений

з розрахунку на тестування тестів
Пропонуємо новий підхід, який буде розвитком ідеї black-box

мутаційного тестування, але для мови з динамічною типізацією. Ал -
горитм схожий до того, що використаний для сильно-типізованих
мов, проте основна відмінність у тому, що ми мутуємо не саму функ -
цію, так як її сигнатура невідома, а лише дані, які повернула функ -
ція, що ми тестуємо. Тобто, для прикладу вище, ми можемо створити
наступну мутацію:

def shuffle(l):
for idx,val in enumerate(l[1:–1]):
if (l[idx] == val and l[idx+2] != val):
l[idx+1] = l[idx+2]
Нехай ми згенерували вхід (1, 0, 0), то правильна функція сор-

тування, поверне (0, 0, 1), то дана мутація змінить цей результат на
(0, 1, 1). Такий результат проходить усю специфікацію, чим пока-
зує, що специфікація є неповною.

Тобто, алгоритм роботи наступний:
1. Обертаємо тестовану функцію у функцію, яка може мутувати

довільний вихідний тип.
2. Для кожного ЇЇ виклику робимо відповідну мутацію.
3. Рахуємо, яку кількість разів усі частини наші специфікації

повернули правдиве значення для виконаної мутації.
4. Отримані дані аналізуємо, щоб оцінити якість специфікації.

інклюзивного навчання                                                Секція VIII



Перевагою нового підходу є швидкість виконання і легкість ін-
теграції в уже існуючі тести.

У тезі було показано мотивацію для валідації Property-based тестів
у мовах з динамічною типізацією. Також, наглядно описані причи-
ни, чому задовільних методів для вирішення цієї проблеми немає,
на відміну від мов програмування с сильною типізацією. І описано
новий підхід для такого виду тестування, який бере основні ідеї
з алгоритмів для сильно-типізованих мов, та адаптує підхід до ди-
намічно типізованих мов. Новий метод не має описаних недоліків.

Наступним кроком може бути створення загального підходу для
такого тестування (на відміну від ручного створення функції для мута-
ції) і аналіз тестів проектів з відкритим кодом, для того щоб перевірити
запропонований алгоритм на кількість false-positives та відкоригувати
константи, при яких специфікацію можна вважати не надійною.
Також, таким чином можна перевірити, чи при мутації вхідних даних
можна робити кореляцію, шукаючи однакові як QuickCheck [4].
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Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., доцент кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування

Анотація. Розглянуто питання використання Smart-технологій
в інклюзивному навчанні в умовах пандемії. Наведено основні переваги
використання Smart-технологій в інклюзивній освіті.

Annotation. The question of the use of Smart of technologies is conside-
red in the inclusive studies in the conditions of pandemic. Basic advantages
of the use of Smart of technologies are driven to inclusive education.

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що базується
на принципі забезпечення основного права людини на освіту та права
навчатися за місцем проживання в умовах навчального закладу.

Поняття «інклюзивна освіта» вперше було використано в Са ла -
манській декларації, яка була прийнята на Всесвітній конференції
з питань освіти осіб з особливими потребами в червні 1994 р. У ній
вказується, що кожна дитина має унікальні особливості, інтереси,
здібності та навчальні потреби, відповідно — варто розбудовувати
систему освіти й розробляти навчальні програми таким чином, щоб
брати до уваги широке розмаїття цих особливостей і потреб.

ЮНЕСКО розглядає інклюзію як динамічний процес, який
полягає в позитивному ставленні до різноманітності учнів у навчаль-
ному середовищі, сприйнятті індивідуальних особливостей розвит-
ку дитини не як проблеми, а як можливостей для розвитку. Тому рух
у напрямі інклюзії — це не тільки технічна або організаційна зміна,
але і певна філософія в освіті [1].

Активізація навчання студентів з особливими потребами шля-
хом оптимального вибору форм та методів навчання є однією з ва-
гомих проблем педагогічної науки сьогодення [2].

Особливого значення набуває використання інформаційних
та дистанційних технологій в інклюзивному навчанні в умовах пан-
демії.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як
компенсаторного засобу означає застосування їх в якості технічної
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підтримки традиційних для навчання видів діяльності — читання
й письма, полегшуючи доступ до дидактичних ресурсів і навчальну
взаємодію, частково компенсуючи або заміщуючи відсутність при-
родних функцій.

Як комунікаційний засіб ІКТ можуть використовуватися для
забезпечення альтернативної форми зв’язку, підтримки альтерна-
тивної комунікації, в якості інструменту, що полегшує та/або ро-
бить можливим спілкування, дозволяючи особам з інвалідністю ко-
мунікувати в більш зручний спосіб.

Використання ІКТ як дидактичного засобу зумовила потребу
в перегляді традиційних підходів до навчання й викладання, запо-
чаткувавши нову віху в освітніх перетвореннях.

Нові технології принесли різноманіття педагогічних стратегій
для навчання осіб з інвалідністю, ставши реальним інструментом
упровадження інклюзивної освіти.

Серед переваг ІКТ підтримки інклюзивного навчання варто від-
значити основні такі:

– сприяють розширенню студентської автономії;
– дозволяють подолати комунікаційні труднощі та бар’єри;
– надають студентам можливість продемонструвати навчальні

результати у зручний спосіб;
– дозволяють розробляти навчальні завдання з урахуванням ін-

дивідуальних навичок та можливостей студентів.
Розвиток Інтернет-технологій, електронного навчання дало

поштовх для виникнення SMАRT-освіти — це нова філософія на-
вчання, так зване «розумне навчання». Воно об’єднує заклади осві-
ти, педагогів та викладачів цих закладів для здійснення спільної ос-
вітньої діяльності в мережі Інтернет.

SMАRT-навчання — це гнучке навчання в інтерактивному освіт-
ньому середовищі із використанням контенту, який перебуває у віль-
ному доступі. Отже, інформація стає широко доступна для усіх верств
населення. Процес навчання переміщується в електронне середо-
вище, а це, в свою чергу, забезпечує повний доступ до ресурсів кож-
ному бажаючому, що приводить до розширення кількості бажаю-
чих навчатися з будь-якого місця і в будь-який час.

SMАRT-технологій для людей, які потребують інклюзивного
навчання — це інтерактивний програмний навчальний комплекс,
який ак тивізує пізнавальну, творчу та активну діяльність студентів
на заняттях.
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Перевагами SMАRT-технологій в інклюзивному середовищі
є те, що вони допомагають розвинути та розкрити творчі здібності
студентів з інвалідністю, навички комунікації, професійні знання,
грамотність у сфері інтерактивно-комунікаційних технологій;
вдосконалити уміння ефективної спільної праці та взаємного розу-
міння, лідерства, сформувати критичне мислення.

Таким чином, впровадження засобів ІКТ та SMАRT-техноло-
гій в інклюзивній освіті дозволяє людям з інвалідністю інтегрува-
тись до освітнього простору.

Список використаних джерел

1. Інклюзія в освіті. Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. Інс -
титут післядипломної освіти Київського університету імені Б. Грін ченко.
URL: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=48 (дата звернення 25.10.2021).

2. Волчелюк Ю.І. Інклюзивна освіта як чинник соціальної адаптації
студентів з особливими потребами. Збірник наукових праць Хмельни ць кого
інституту соціальних технологій університету «Україна». Хмельницький,
2010. № 2. URL: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpk hist_2010_2_6
(дата звернення 25.10.2021).

JAVA SCRIPT ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ ВЕБ РЕСУРСІВ

Ретамосо Марк Максимович
IV курс, група ЗПІ-18, спеціальність «Програмна інженерія»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Java Script являє собою багатосторонню та функціональну мову
програмування, оскільки підтримує декілька парадигм програмуван-
ня: динамічну, об’єктно орієнтовану та функціональну. Ця мова схо жа
на Сі, але позбавлена багатьох складнощів свого пращура, у вигляді
суворої типізації та необхідності виділення пам’яті. Це дає можли-
вість без ускладнень перейти на неї з будь якої Сі орієнтованої мови,
та навіть спростити життя розробнику. Але головною силою цієї
мови є можливість додавати динамічності до інтернет сторінок.

Коли ви заходите на web-сторінку і можете з нею взаємодіяти а не
лише дивитись, скоріш за все тут замішаний Java Script. Він є одним
з трьох рівнів розробки web-сайтів. Інші два рівні це HTML та CSS.
HTML — це мова розмітки яку ми використовуємо для візуального
та смислового структурування контенту на сторінці. CSS — це мова
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стилів через яку ми впроваджуємо стиль відображення HTML кон-
тенту. Наприклад додаємо колір фону або стилізуємо шрифт. Java
Script у свою чергу дає можливість динамічного оновлення контен-
ту, і втілює майже будь які забаганки розробника.

Ядро мови Java Script складається з деякої кількості звичайних
можливостей, які дозволяють зберігати дані всередині змінних, про-
водити операції над фрагментами текстів (відомими у програмуванні
як «рядки»), запускати код відповідно до певних подій, що відбува-
ються на веб-сторінці, та багато чого іншого. Ще більш цікавою
є функціональність, створена поверх основної мови Java Script. Так
звані інтерфейси прикладного програмування (API) надають вам
додаткові здібності для використання у вашому коді Java Script.

API — це готові набори блоків коду, які дозволяють розробнику
реалізовувати програми, які інакше було б важко чи неможливо
реалізувати. Вони роблять те саме для програмування, що й готові
комплекти меблів роблять для домашнього будівництва — набагато
простіше брати готові панелі і скручувати їх разом, щоб зробити
книжкову полицю, ніж самому розробляти дизайн, ходити в пошу-
ках правильної деревини, вирізати всі панелі необхідного розміру
та форми знайти підходящі гвинти, а потім зібрати їх разом, щоб
зробити книжкову полицю.

Java Script має ще багато видів надбудов які спрощують та роз-
ширюють можливості веб-розробки. Але щоб розповісти про все не
вистачить і декілька днів. Зараз на його базі працюють приблизно
92% всього інтернету, що досить чітко показує його популярність пе -
ред іншими мовами у web-розробці. І скоріш за все з часом він буде
і далі розвиватись.

Список використаних джерел

1. Інтернет ресурс — https://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript.
2. Інтернет ресурс — https://www.hostinger.com.ua/rukovodstva/chto-

takoe-javascript/.
3. Інтернет ресурс — https://developer.mozi lla.org/ru/docs/Learn/Ja -

vaScript/First_steps/What_is_JavaScript.
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РОЗУМНИЙ ДІМ ТА ЯК ВІН ПРАЦЮЄ

Ретамосо Марк Максимович
IV курс, група ЗПІ-18, спеціальність «Програмна інженерія»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор

Анотація. Розглянуто базові функції Розумного дому та технології
завдяки яким це можливо. А також як це все взаємодіє між собою.

Аnnotation. The basic functions of the Smart Home and the technologies
due to which it is possible are considered. And also how it all interacts with
each other.

Прообраз будинку майбутнього — про це написано не одну сотню
фантастичних книг та статей. Сьогодні, мрія фантастів — Розумний
Дім, де за всі функції життєдіяльності відповідають комп’ютери, стає
реальністю. Якщо коротко висловити основні характеристики такого
будинку, можна обійтися кількома словами: комфорт, функціональ-
ність та енергоефективність. Розумний Дім пристосовується до Ва ших
звичок. Він вимкне світло у всьому будинку, коли всі заснули, відклю-
чить непотрібні електророзетки, переведе теплу підлогу та систему
клімат-контролю в економічний режим, закриє двері та поставить на
охорону периметр Вашого будинку. Він нагріє приміщення до ранку,
приготує каву, розбудить Вас улюбленою мелодією та простежить за
безпекою Ваших дітей. Ваш будинок стає чудовим охоронцем — він
стежить за кожним вікном, кожними дверима та ідеальним дворець-
ким — він сповіщає про прибуття гостей. Він передзвонить Вам на
роботу, надавши можливість спілкування, якщо за Вашої відсутності,
до Вас прийшли гості. Ви можете керувати Вашим будинком, просто
зателефонувавши йому по телефону. У такому будинку не буває надто
темно чи надто спекотно. Увімкнути світло, закрити штори та увімк -
нути музику можна одним натисканням на кнопку.

Розумний дім — це система домашніх пристроїв, здатних викону-
вати дії і вирішувати певні повсякденні завдання без участі людини.
Усі електроприлади будівлі пов’язуються між собою для можливості
централізованого дистанційного керування. Система може бути при-
єднана до всесвітньої мережі WAN, що надає можливість керування
домом з будь якої точки планети. Завдяки інтеграції ІТ у побут, усі
системи та прилади взаємодіють максимально ефективно для досяг-
нення результату заданого програмі, аналізуючи зовнішні показники.
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Основними функціями такого будинку будуть:
Система безпеки віт зовнішніх та внутрішніх небезпек. У вигляді

системи охорони та багатьох датчиків несправностей; Розумна ав-
томатична корекція освітлення в залежності від зовнішніх чинників;
Автоматизація побутових турбот; Оптимізація процесів для заощад-
ження часу та електроенергії; Спрощення побутових задач для людей
з обмеженими можливостями; Можливість дистанційного керування
процесами будинку за його межами; Все керування відбувається з од-
ного інтерфейсу.

Вся система складається з трьох підсистем:
Точка керування. Сучасні технології надають можливість керу-

вання з різних пристроїв. Це може бути як простий перемикач, так
і сенсорна панель або смартфон.

Центральний контролер. Це, власне, головний мозок всієї систе-
ми. Саме сюди надходитиме вся інформація про роботу того чи іншо-
го пристрою. Крім того, центральний контролер отримує та оброб-
ляє команди, одержувані від точок управління. Завдяки функціям
центрального контролера став можливий ефективний контроль гар -
монійної роботи всіх приладів у будинку, починаючи від лампочки,
до систем вентиляції чи опалення.

Виконуючий пристрій. Це сукупність приладів і систем будинку
які збирають данні та виконують роботу.

Пристрої які для цього використовуються:
Контролер (хаб) — керуючий пристрій, що з’єднує всі елементи

системи один з одним і зв’язує її із зовнішнім світом.
Датчики (сенсори) — пристрої, які отримують інформацію про

зовнішні умови.
Актуатори — виконавчі пристрої, які безпосередньо виконують

команди. Це найчисленніша група, до якої входять розумні (автома-
тичні) вимикачі, розумні (автоматичні) розетки, розумні (автома-
тичні) клапани для труб, бузки, клімат-контролери і так далі.

У більшості сучасних розумних будинків контролер спілкується
з іншими пристроями системи через радіосигнал. Найпоширеніші
стандарти радіозв’язку для домашньої автоматизації — Z-Wave
(частота залежить від країни, у Європі 868 МГц, у Росії 869 МГц) та
ZigBee (868 МГц або 2,4 ГГц), Wi-Fi (2,4 ГГц), Bluetooth (2,4 ГГц). Май -
же всі вони використовують шифрування даних (AES-128), у Wi-Fi
застосовується шифрування WPA, WPA2 або WEP. Для зв’язку із
зовнішнім світом контролер, як правило, підключається до інтер-
нету або використовує кілька каналів зв’язку.
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Як це працює?
Центральний контролер отримує інформацію про роботу всіх

приладів та систем у будинку за допомогою спеціальних датчиків.
Наприклад, датчики системи освітлення передають інформацію
про рівень природного освітлення у конкретний момент години.
Контролер визначає, чи є цей рівень достатнім. Якщо немає, то ав-
томатично включається певне кількість освітлювальних приладів.
При цьому система визначає, чи є люди в конкретних приміщен-
нях. І включає додаткове освітлення лише у разі їх присутності.

Приблизно так само працює і система опалення та вентиляції.
Варто зауважити, що будь-який параметр будь-якої системи завжди
можна змінити в ручному режимі. При цьому часто це можливо на-
віть у віддаленому режимі, за допомогою SMS або інших інструмен-
тів віддаленої передачі інформації.

Зрозуміло, що найбільш оптимальним способом встановлення
такого обладнання у будинок є планування його ще на етапі проек-
тування конкретного будинку. У цьому випадку можна найбільш
раціонально використовувати всі конструктивні особливості будо-
ви і забезпечити максимально прийнятну вартість системи.

Таким чином, система розумного будинку є чудовим рішенням,
яке здатне забезпечити максимальний рівень комфорту та безпеки
для людей, які проживають у будинку. Крім того, завдяки високому
ступеню автоматизації система здатна оптимізувати витрати ресур-
сів і забезпечити економію коштів, при оплаті електроенергії, газу,
води і так далі.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ 
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I курс, група ПІ-21-1-if, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Саган Н. З., старший викладач, кафедри інформаційних

технологій та програмування

Анотація. Інформатизація практично у всіх сферах людської ді-
яльності є глобальною тенденцією світового розвитку. У світі склада-
ється глобальне інформаційне суспільство, єдність якого забезпечено
інформаційними технологіями. Стратегічним завданням України на
даному історичному етапі є повномасштабне входження в це суспіль-
ство як його повноправного учасника.

Annotation. Informatization in almost all spheres of human activity is a glo-
bal trend of world development. The world is a global information society, the
unity of which is ensured by information technology. The strategic task of Ukraine
at this historical stage is the full-scale entry into this society as its full participant.

Істотна роль в інформатизації суспільства належить інформати-
зації освіти. Інформатизація освіти це науково-практична діяльність,
спрямована на застосування комп’ютерних технологій для збору,
зберігання, обробки і поширення інформації, що забезпечує систе-
матизацію наявних і формування нових знань в сфері освіти для до-
сягнення 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
пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформацій-
но-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше вдоско-
налення навчально-виховного процесу, доступність та ефектив-
ність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності
в інформаційному суспільстві.

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 сучасних
засобів навчання (навчально-методичних, електронних, технічних,
інформаційно-комунікаційних тощо) [1].
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Використання інформаційно-комунікаційних технологій може
стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні осіб з інва-
ліднюстю, адже вони відкривають широкі можливості для покра-
щення якості освіти, її доступності. Як зазначено в одному з доку-
ментів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює
можливості для викладачів та здобувачів освіти, 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 [2].

Зі зростанням уваги до інклюзивної освіти, зростає актуаль-
ність впровадження інформаційних технологій в освіті, як допо-
міжного засобу у навчанні осіб з інвалідністю.

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
особи з інвалідністю в умовах загальноосвітнього закладу. Суспільство
повинно враховувати та пристосовуватись до індивідуальних по-
треб людей, а не навпаки [2 c. 123].

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в ін к -
люзивній освіті:

– у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості технічної
допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення відсут-
ніх природних функцій, що дозволяє особам з інвалідністю повно-
цінно залучатись до процесів спілкування й взаємодії);

– у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне за-
безпечення, альтернативні форми зв’язку, що полегшують або
уможливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфічний
для кожного виду функціонального обмеження);

– у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню
індивідуальних потреб, особистісному розвитку осіб з інвалідністю,
розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, включенню в освіт-
нє й суспільне середовище) [3].

Отже, використання інформаційних технологій є вимогою часу
у сфері освіти і необхідністю при запровадженні інклюзивного на-
вчання, адже особи з інвалідністю змушені користуватись допоміж-
ними приладами у процесі навчання. Таким чином, ІКТ дозволять
особам з інвалідністю повноцінно включитися в освітніи процес, роз-
вивати приинятні для них індивідуальні ефективні освітні стратегіі.
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Анотація. Тези присвячені аналізу проблеми інклюзивної освіти, ав-
торський погляд на тенденції розвитку інклюзивної освіти на сучасному
етапі. Обговорюється специфіка української моделі динаміки процесу
інклюзії в освіті. Розглядаються основні напрямки методології інклюзії.

Annotation. Theses are devoted to the analysis of the problem of inclusive
education, the author’s view on the trends of inclusive education at the pre-
sent stage. The specifics of the Ukrainian model of the dynamics of the pro-
cess of inclusion in education are discussed. The main directions of inclusion
methodology are considered.

Інклюзія є глобальним трендом сучасної освіти. На сучасному
етапі розвитку інклюзивного процесу в українській освіті, коли скла-
лася державна політика в сфері освіти дітей з обмеженими можливос-
тями здоров’я (ОМЗ), встановлені основні механізми і норми реаліза-
ції ідеї інклюзії, затверджені державніосвітні стандарти для дітей
з обмеженими можливостями здоров’я, що забезпечують системні та
змістовні зміни, стало очевидно, що освіта стане інклюзивним тільки
тоді, коли ідея інклюзія стане його внутрішнім змістом і якістю.
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Сьогодні вже є норми, процеси і рішення, які надають пряме
вплив на розвиток інклюзивного процесу. Основні принципи змін
в освіті, такі як принцип територіальної доступності, самостійність
освітніх організацій в розробці та реалізації освітніх програм, мере-
жеве взаємодія організацій і т.д., сприяють інтенсивному процесу
розвитку інклюзивної освіти.

Постає питання — яка саме специфіка процесу індивідуалізації
в роботі з дітьми з ОМЗ при побудові соціальних зв’язків з однолітка-
ми, що мають інші можливості. Виникає завдання побудови життєвої
перспективи, а не тільки освітньої траєкторії. Уважне дотримання
нового стандарту для учнів з ОМЗ дає розуміння, що відповідність
віково-нормативних підстав розвитку і ступеню освіти при спіль-
ному навчанні дітей з різними особливостями порушується, і інди-
відуальна освітня траєкторія дитини з ОМЗ вимагає спеціального
проектування.Зупинимося на деяких важливих питаннях у розвит-
ку інклюзивного процесу в сучасній освіті.

У зарубіжній психології є два напрямки методології інклюзії, але
обидва вони єдині в думці про необхідність працювати з громад-
ськими смислами. Один з підходів переглядає поняття успішності
в системі освіти і пропонує альтернативне розуміння адаптивності
дитини не як володаря високого інтелекту, а як здатного налагод-
жувати соціальні відносини і максимально використовувати мож-
ливості соціуму (концепція нормалізації) [В. Nirje, E. Goffman].
Інший підхід працює з побудовою простору і умов навчання з метою
забезпечення «особливих потреб» і відстеження індивідуального
прогресу дитини, що навчається в інклюзивну класі [А. Renzaglia,
M. Karvonen, E. Drasgow, C.C. Stoxen, J.W. Whitworth].

Розмірковуючи над проблемою якості освіти в умовах інклюзії
та його аналізу і вимірювання, важливо відзначити, що ефективність
процесу інклюзії полягає в соціальних ефекти освіти. Показником
є рівень прийняття і участі кожного у спільній діяльності, мотивація
і активність, в основі якої лежить усвідомлення власної ефектив-
ності. Воно полягає в тому, що кожна людина в більшій чи меншій
мірі переконаний, що в силах взаємодіяти з оточуючими людьми
і світом, домагаючись своїх життєвих цілей.

В умовах інклюзії для багатьох дітей з ОМЗ академічний резуль-
тат поступається місцем життєвим компетенцій. Прогресивним кро-
ком в цьому напрямку змін стало закріплене стандартом поняття
«Спе ціальна індивідуальна програма розвитку», які можуть освоювати
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навчаються з інтелектуальними порушеннями. СІПР створюється
під кожного студента індивідуально, забезпечує його зону найближ-
чого розвитку необхідними освітніми умовами і правильно дозова-
ної допомоги викладача.

Ефективність інклюзивного процесу можлива лише при його
технологічної забезпеченості. Тут потрібно говорити як про інфор-
маційні технології навчальної комунікації, так і про педагогічні тех-
нології, що базуються на професіоналізмі педагогів. Професійний
стандарт педагога вимагає від викладача володіння новими педаго-
гічними технологіями, сучасними формами і методами педагогіч-
ної діяльності. Від цього залежить і життєздатність самої ідеї інклю-
зії в освіті і якісні ефекти від її впровадження.

Безсумнівно, природа утворення соціальна, тобто орієнтована
на загальне для всіх. Теоретики соціальної динаміки стверджують,
що при будь-яких соціальних змінах не можна допустити культур-
ного розриву. Для цього необхідно зберігати зв’язок між основними
вимогами і можливістю реалізації.

Культурні ключі інклюзії знаходяться в прийнятті. Якщо люди
не приймуть, ідея не відбудуться. Забезпечення цілей доступності
та якості освіти для будь-якої дитини — завдання стратегічна.
Швидких результатів тут не буде.
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Анотація. У статті, на прикладі Волинської державної обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки (ВДОУНБ ім. Олени
Пчілки), досліджується специфіка та форми роботи сучасної наукової
бібліотеки щодо залучення до процесу інформаційної соціалізації людей
з інвалідністю. Вказано, що наповнення фондів книгарні брайлівською
літературою, використання інноваційних технологій у бібліотечній
практиці дозволяє якісніше та швидше задовольнити інформаційні по-
треби незрячих людей, здатне підняти обслуговування користувачів
цієї категорії на якісно новий рівень спілкування, освіти, що є одним
з першочергових завдань наукової бібліотеки.

Annotation. In the article, on the example of the Volyn State Regional
Universal Scientific Library. Olena Pchilka (VDOUNB named after Olena
Pchilka), the specifics and forms of work of a modern scientific library on the
involvement of people with disabilities in the process of information socializa-
tion are studied. It is indicated that filling the bookstore with Braille literatu-
re, the use of innovative technologies in library practice allows to better and
faster meet the information needs of blind people, able to raise customer ser-
vice to a qualitatively new level of communication, education, which is one of
the priorities of the scientific library.

Важливою передумовою становлення інформаційного суспіль-
ства в Україні є підвищення соціального статусу людей з інвалідністю
та захист їхніх конституційних прав, зокрема, шляхом забезпечення
безперешкодного доступу до інформації за допомогою засобів ко-
мунікації та об’єктів соціальної інфраструктури. Використання у біб-
ліотеках новітніх інформаційних технологій, наповнення фондів
книгарень брайлівською літературою здатне підняти обслуговування
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користувачів цієї категорії на якісно новий рівень. Адже і сьогодні,
майже через 200 років після його винайдення, для мільйонів незря-
чих людей цей унікальний тактильний рельєфно-крапковий
шрифт Брайля використовується у всьому світі для читання книг,
полегшення роботи людей з порушеннями зору та для спілкування
з тими, хто може його читати [5].

Щоб дослідити специфіку та форми роботи із залучення до про-
цесу інформаційної соціалізації людей з інвалідністю сучасної на-
укової бібліотеки проаналізуємо роботу в цьому напрямі ВДОУНБ
ім. Олени Пчілки, у фондах якої книги надруковані шрифтом Брайля
з’явилися у 2016 році. Для того, щоб бібліотека поповнювалися но-
вими виданнями було налагоджено співпрацю із благодійними та
громадськими організаціями. Так, вперше спеціалізовані видання —
навчальна та художня література, в т. ч. і твори для дітей — потра-
пили до книгарні завдяки благодійній організації «Фонд родини
Нечитайло» (м. Київ) [6]. Одним із напрямів діяльності організації,
розрахованих на незрячих і глибоко слабозорих людей — «Інклюзія.
Жити на рівних» — було створення засобів і умов, які допомагають
людям з інвалідністю жити повноцінним життям [1].

Колекцію дитячих творів книгарні поповнили книги, що на-
дійшли від всеукраїнської громадської організації «Українська
спілка інвалідів» (ЛОО ВГО УСІ, м. Львів), мета діяльності якої —
захист прав та інтересів осіб з інвалідністю, зокрема — важкими по-
рушеннями зору [4]. Друк цих книг здійснено у ресурсному центрі
освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потреба-
ми Національного університету «Львівська Політехніка», а тексти
для їх друку були надані видавництвом Старого Лева [6].

Поповнювалися фонди бібліотеки і завдяки сприянням гро-
мадськості краю. Таким першим виданням, що надійшло до книгарні
став «Православний молитовник», виданий у 2015 році старанням
синодального відділу соціального служіння Волинської єпархії,
Волинського обласного осередку Всеукраїнської організації людей
із інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» та за кошти україн-
ської діаспори у США й засновника та Президента Європейського
альянсу пауерліфтингу Вадима Коцаги і всіх небайдужих людей.
Видрукуваний він був у Києві Республіканським будинком звуко-
запису і друку УТОСу [6]. Саме завдяки Волинському обласному
осередку ВГО людей із інвалідністю по зору «Генерація успішної
дії», яку очолює Віталій Ткачук було створено першу недержавну
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студію друку шрифтом Брайля/»ВraiLLe Studio» [2]. Спочатку, за
кошти меценатів для студії було придбано шведський рельєфно-
крапковий принтер Everest, а в 2018 році — новий промисловий
принтер BrailleBox V5 [5]. Першими виданнями, що надійшли до
бібліотеки у рамках цього проекту, були: збірник оповідань україн-
ських письменників «Волонтери. Мобілізація» та повість для дітей
відомої волинської письменниці Надії Гуменюк «Літо з амазонка-
ми». Згодом цей перелік поповнили й інші видання [6].

На сьогодні, на базі книгозбірні ведеться робота аудіобібліотеки
для людей з вадами зору, організованою спільно з Луцькою міською
громадською організацією інвалідів «Стимул». Для цієї категорії ко-
ристувачів представлена виставка книг шрифтом Брайля «Торка ю -
чись читаю» [6]. Всього у фондах бібліотеки нараховується понад
85 примірників книг для незрячих [3]. Завдяки цим виданням ко-
ристувачі бібліотеки з вадами зору мають відтепер кращі можливос-
ті всебічного розвитку та доступу до інформації, знань.

Отже, використання інноваційних технологій у бібліотечній
практиці, наповнення фондів книгарень брайлівською літературою
дозволяє якісніше та швидше задовольнити інформаційні потреби
незрячих людей, здатне підняти обслуговування користувачів цієї
категорії на якісно новий рівень спілкування, освіти, що є одним
з першочергових завдань наукової бібліотеки.
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

Совецков А. Ю.
група КІ-20-1 фмб спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В.П., к. т. н., с. н. с., доцент

Анотація. Описано переваги використання хмарних сервісів в на-
вчальному процесі ВНЗ, проведено порівняльну характеристику різних
хмарних сервісів навчального призначення.

Аnnotation. The advantages of using cloud services in the educational
process of the university are described, the comparative characteristic of dif-
ferent cloud services of educational purpose is carried out.

Вступ. Розвиток будь-якої країни залежить не лише від природ-
них, земельних, біологічних, а й насамперед від інформаційних ре-
сурсів. Особливий інтерес представляють ресурси, пов’язані із засто-
суванням хмарних технологій (відомих як хмарні сервіси) в освіті,
адже теперішніх студентів важко зацікавити звичайними методами
навчання та задовольнити індивідуальні запити студентів стає все
важче. У порівнянні з традиційним підходом, хмарні сервіси надають
можливість управляти більшими інфраструктурами, обслуговувати
різні групи користувачів в межах однієї хмари. Університети багатьох
країн світу активно використовують web-орієнтовані системи під-
тримки навчання для надання освітніх послуг у глобальній мережі
Internet з використанням вільнопоширюваної системи MOODLE.
Останнім часом для підтримки роботи цієї системи, а також розши-
рення функціоналу її підсистем і ресурсів, активно використовувати-
ся хмаро-орієнтовані сервіси, застосування яких відкриває ВНЗ нові
можливості для організації освітнього процесу.

Постановка проблеми. Актуальність використання хмарних сер-
вісів пояснюється широким застосуванням в освіті сучасних про-
грам, які характеризуються своєю різноманітністю і простотою ви-
користання. Хмарні сервіси надають можливість автоматизувати
подачу навчального матеріалу. По-перше, це автоматизація, як само-
го процесу створення, так і зберігання даних в будь-якому форматі.
По-друге, це робота з практично необмеженим обсягом даних. По-
третє, студенти набираються досвіду використання подібних техно-
логій. Серед основних підходів до підтримки і розширення системи
MOODLE з використанням хмарних сервісів можна виділити такі:
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1. Інтегрування системи MOODLE, розгорнутої на серверах
ВНЗ, з хмарними сервісами Google, Microsoft, Amazon, Dropbox та
ін., для зберігання і синхронізації змін навчальних матеріалів вели-
кого об’єму (відеолекцій, презентацій, записів вебінарів тощо).

2. Надання провайдерами хмарних послуг системи MOODLE
як SaaS-рішення (програмного забезпечення) або PaaS-рішення
(платформи) на безкоштовній і/або платній основі.

3. Інтегрування курсів, розроблених в системі MOODLE, з елект -
ронними навчальними курсами, розробленими за допомогою
інших LMS (CMS, LCMS), а також обмін навчальними матеріала-
ми між ними.

4. Розширення функціоналу системи MOODLE за рахунок ви-
користання популярних хмарних сервісів, зокрема для проведення
телеконференцій, вебінарів, організації он-лайн спілкування, на-
вчальних і професійних спільнот тощо.

Moodle для ВНЗ
Все більша кількість міжнародних, державних і приватних уні-

верситетів створюють на базі своїх навчальних закладів дистанцій-
не мобільне навчання.

Система управління навчальним контентом Moodle дозволяє
реалізувати модульну організацію навчального процесу за вимогами
Болонської декларації, реалізувати повноцінне науково-методичне
забезпечення дисциплін, структурувати навчальний матеріал, ін-
теграцію вишів в європейську науково-освітню спільноту, створити
вебпростір для електронних форм навчання, створити центр дис-
танційної освіти, забезпечити оперативний контроль навчального
процесу.

Використання дистанційного навчання ВНЗ дозволяє їм:
– Збільшити кількість учнів, що віддалено навчаються, які не

можуть навчитися традиційним шляхом;
– Надавати освітні матеріали студентам, які з певних причин

(фізичних, географічних або інших) відсутні на заняттях;
– Розширювати можливості учнів навчатися паралельно на де-

кількох курсах, програмах;
– Розміщувати докладні, додаткові матеріали до основної про-

грами;
– Можливість доступу до контенту платформи в будь-який час;
– Створення високотехнологічного інформаційно-комуніка-

тивного освітньо-наукового простору.
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Сервіси для навчання, що надаються різними системами

Висновки. Moodle — гнучка система управління навчання, що
значно розширює і спрощує дистанційне навчання, як комерційне,
так і загальноосвітнє. Завдяки великій кількості плагінів широкому
функціоналу, будь-який ресурс на базі Moodle можна адаптувати
і зробити унікальним.Таким чином, якість та ефективність сучасної
освіти значною мірою залежать від застосування сучасних технологій.
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Сьогодні треба говорити про технології навчання, із застосуванням
хмарних сервісів в рамках навчальних предметів і педагогічних ре-
сурсів в мережі Internet, що використовуються для освітніх цілей.
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Анотація. Розглянули його майбутні шляхи розвитку. Розглянуто
нейромережі та популярні напрямки його використання. Розглянуто
плюси й недоліки використання.

Аnnotation. Considered its future paths of development. Neural networks
and popular directions of its use are considered. The pros and cons of use are
considered.

Вступ. В наш час все стає, все більш і більш технологічним, і все
більше світ переходе в комп’ютерну епоху. Одною з головних про-
блем є недостача часу для вирощування кадрів для всякої роботи.
Для прибирання цієї проблеми, було придумано нейромежі які до-
помагають прибрати людський фактор в роботі і покращити ре-
зультат її в багатьох сферах життя. І вона допомагає прибрати енну
кількість годин на рутинну справу.

Поняття нейромережі. Говорячи дуже просто, нейромережа — це
комп’ютерна програма, яка дізнається інформацію і реагує на неї,
а не виконує конкретні команди.
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Основні шляхи розвитку нейромереж
Нейронні мережі можуть використовуватися майже в усіх галу-

зях і сферах діяльності людини але на даний момент найбільш ак-
тивно використовуються в цих сферах: економіці, медицині, зв’яз-
ку і безпеці охоронних систем, обробці інформації.

Популярні напрямки використання.
Системи управління кредитними ризиками.
Як відомо, для оцінки вірогідності завдання збитків від несвоє-

часно повернених кредитів, банки, до видачі кредиту, проводять роз-
рахунки по фінансовій надійності позичальника. Такі обчислення
базуються на оцінці кредитної історії, динаміці розвитку компанії,
стабільності її основних фінансових показників і багатьох інших чин-
ників. Нейромережеві технології дають змогу ефективно провести
зазначені розрахунки і точно встановити потенційних неплатників.

Діагностика захворювань
Зокрема, прикладом систем діагностики являється програм-

ний пакет для кардіодіагностики, розроблений R Informati. Подібні
системи успішно використовуються у деяких госпіталях Англії для
попередження інфаркту міокарда та інших серцево-судинних захво-
рювань, що дає можливість знижувати їх рівень.

Ідентифікації особи
Розпізнавання голосу, осіб в натовпі, розпізнавання автомо-

більних номерів, аналіз аэро-космічних знімків, моніторингу ін-
формаційних потоків, виявлення підробок.

Обробка інформації
Застосовуються для обробки чеків, розпізнавання підписів,

відбитків пальців і голосу.
Робототехніка
Для швидкого і точного розпізнавання об’єктів і перешкод перед

початком роботи, для визначення маршруту руху, для підтримки
балансу.

Плюси й мінуси нейромереж
Плюси:
– Відсутній людський фактор. Роботи не помиляються.
– Нульова бюрократія і переведення всьої документації в елек-

тронний варіант.
– Підвищення економічної ситуації.
– Спрощення роботи органів безпеки.
– Зменшення корупції на всіх рівнях.
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Мінуси:
– Знищення робітничих професій.
– Зростаюча дистанція між багатими і бідними.
– Можливість викрадення чи зловживання особистими дани-

ми третіми особами.
– Скорочення дрібних підприємців через удешевіння роботи.
– Збільшення хакерських атак.
– Зменшення конфіденціальної в інтернеті.
Висновки. В умовах сучасного світу без нейромереж не обійтись

вони все більше входять в наше життя і побут. Їх використання буте
в майбутньому все збільшуватись а потрібність в їх живих аналогах
зменшуватись. Чи добра тенденція це чи ні покаже час. Будуть нами
управляти термінатори чи ми ними управляти ними, тільки час нам
розкаже.
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ЕТАПИ ТА КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ 
ІГРО-ЦЕНТРОВОГО НАВЧАННЯ 

В ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Токарук Людмила Степанівна
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація. Висвітлено приклади впровадження цифрових ігро-цен-
трованих технологій в освітню систему США та шляхи використання
комп’ютерних ігрових програм в українських інклюзивних закладах
з метою адаптації осіб різних вікових категорій та із певними нозоло-
гіями до вимог сучасного соціуму.

Аnnotation. Examples of the introduction of digital game-centered tec-
hnologies in the USA education system and ways to use computer game pro-
grams in Ukrainian inclusive institutions to adapt people of different ages and
with certain nosologies to the requirements of modern society.

В Україні цифрові комп’ютерні відео-ігри є найпоширенішою
формою сьогодення, тому категорії понять: «комп’ютерні ігри», «циф-
рові ігри», «відеоігри», «ігро-центроване навчання» використовуються
як синонімічні поняття, вживаються для опису ігор, які відбуваються
на моніторах комп’ютерів різного типу. Існують такі види цифрових
ігор, які поєднують портативні електронні, консольні, відео, аудіо та
аркадні ігри. Поняття «віртуальної ігрової реальності» стимулює осіб із
певними обмеженими можливостями виконувати практичні дії на
змодельованій системі й показує ефекти в режимі реального часу [7].

Види, форми комп’ютерних ігор, особливості впливу ігро-циф-
рових технологій на розвиток когнітивних умінь у осіб із різними
нозологіями стали предметом дослідження українських науковців,
а саме: кібернетиків, економістів, інженерів, ІТ-фахівців, педагогів,
психологів, медиків, соціологів, соціальних педагогів.

Значний інтерес до використання комп’ютерних ігор у освітній
діяльності досліджували українські та американські вчені: Н. Ав ше -
нюк, В. Жуковський, В. Кудін, П. Лещенко, Н. Мукан, А. Сбруєва,
П. Грей (Peter Gray), Б. Берга Марклунд (Bjurn Berg Marklund), довели
довготривалі позитивні ефекти впливу відеоігор на такі психічні про-
цеси у дітей із певними нозологіями, як: сприйняття, увага, уява,
па м’ять, прийняття рішень, тому прийнято вважати, що комп’ю тер ні
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ігри створюються не тільки для розваг, але й виступають важливим
засобом формування таких умінь у осіб із певними нозологіями, як:
координація руки і зору; просторова орієнтація; управління ресур-
сами; робота в команді; комунікація; розв’язання проблем; рефлек-
сивні практики [3].

Офіційне застосовування, комп’ютерні ігри набули у формаль-
них і неформальних міжнародних навчальних практиках.

Виникнення й поширення в американському та міжнародному
освітньому просторі категорії «цифрове ігро-центроване навчання»
(англ. «digital game-based learning», абревіатура: «DGBL») відбулося
після виходу в 2001 році першого видання наукового дослідження
Марка Пренскі під однойменною назвою «Цифрове ігро-центрова-
не навчання» [6].

Марк Пренскі (Marc Prensky) — американський учений, освіт-
ній діяч, письменник, публіцист з проблем інновацій в освіті, впер-
ше ввів наукову категорію понять ігро-центрованого навчання, та
зазначав, що: «В останні десятиліття ХХ століття відбувся глобаль-
ний технологічний бум, який вплинув на пізнавальні процеси всіх
суб’єктів освітнього процесу» [5].

Ігро-центроване навчання («game-based learning») — це освіт-
ній процес, в якому гра відіграє центральну роль, а поняття вико-
ристовується для опису застосування всіх видів ігор у навчальному
процесі, тому якщо навчання передбачає використання саме циф-
рових (комп’ютерних) ігор, то застосовується категорія «цифрове
ігро-орієнтоване навчання» [2].

У докторській дисертації американського науковця Бергома
Марклунда зазначається, що: «З початку ХХІ століття розпочина-
ється період розвитку серйозних комп’ютерних ігор, метою розроб-
ки яких було не тільки задоволення бажання гравців розважатися,
а й реалізація їхніх освітніх потреб» [1].

Досліджуваний нами період охоплює початок ХХІ століття і три -
ває по сьогоднішній час, тому для визначення окремих етапів роз-
витку ігро-центрованого навчання в інклюзивних закладах освіти,
американськими та українськими науковцями було визначено кри-
терії цифрового навчання:

– інтенсифікація наукових досліджень цифрового ігро-центро-
ваного навчання в інклюзивних закладах освіти;

– розробка, реалізація альтернативних освітніх моделей інклю-
зивного навчання;
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– інтеграція зусиль формальних і неформальних організацій
для підтримки цифрового ігро-центрованого навчання в інклюзив-
них закладах освіти;

– динамічний розвиток цифрових технологій та їх впроваджен-
ня в навчальні практики інклюзивних закладів освіти;

– впровадження цифровим, ігро-центрованим навчанням ме-
тодик інклюзивної освіти [4].

На основі визначених критеріїв цифрового навчання, було ви-
окремлено 3 історичні етапи розвитку цифрового ігро-центрованого
навчання у світі: перший — 2001–2009 роки — етап підготовки ос-
вітніх інновацій; другий — 2010–2015 роки — етап реалізації нових
освітніх моделей; третій — з 2016 року по теперішній час — етап гло-
балізації ігро-центрованого навчання [7].

Дискусія щодо корисності використання різних видів комп’ю -
терних ігор в освітній діяльності, завершилася на початку ХХІ сто-
ліття, а її позитивні наслідки проклали шлях для подальшого вико-
ристання ігор у навчанні осіб різних вікових категорій та з певними
нозологіями в умовах формальної та неформальної освіти в сьогод-
нішніх реаліях пандемії COVID-19.

Отже, для розвитку цифрового ігро-центрованого навчання в інк -
люзивних закладах освіти, потрібно поєднувати зусилля державних,
приватних, благодійних, громадських інституцій та організацій, які
проводять підготовку до навчання осіб із обмеженими можливостями
методами ігрового дизайну, тренінгів, організовують онлайн вистав-
ки, конкурси, фестивалі, що є основним напрямом сучасної освіти
як важливої складової компетентностей ХХІ століття.
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Анотація. Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній
освіті — це один із ефективних інструментів розвитку, виховання та
навчання дітей з особливими освітніми потребами. Із розвитком інфор-
маційно-комунікаційних технологій із кожним роком стає доступні-
шим для взаємодії з інклюзії, і тим самим формує великий науковий ін-
терес до сучасного суспільства. У цій статті описується важливість
ІКТ в інклюзивній освіті.

Аnnotation. Information and communication technologies in inclusive
education are one of the effective tools for the development, education and trai-
ning of children with special educational needs. With the development of infor-
mation and communication technologies every year it becomes more accessible
for interaction with inclusion, and thus forms a great scientific interest in today’s
society. This article describes the importance of ICT in inclusive education.

Сьогодні виникає великий науковий інтерес до інклюзії та до
мультикультуралізму, звідси і велика кількість досліджень на цю
тему. Вданий час відомо, що інформаційно-комунікаційні техноло-
гії займають важливу позицію, оскільки вони можуть буди вико-
ристані в як потужний інструмент та допоміжний засіб в інклюзії.

За даними ООН кожна десята людина на планеті має інвалідність,
також у світі визначена стійка тенденція до збільшення людей з ін-
валідністю, що з кожним роком збільшується на 10%. Серед основних
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причин збільшення кількості дітей з особливими потребами є: по-
гіршення умов життя, неефективність системи медичного догляду,
спадкові та екологічні фактори, девіантна поведінка, низький рі-
вень самосвідомості та культури, прямі й непрямі наслідки війни на
Сході, загальне зубожіння. Тенденція збільшення кількості дітей
з інвалідністю та особливими потребами, недостатність доступних
форм навчання, адекватних потребам і можливостям дітей даної ка-
тегорії, приводить до висновку про недосконалість соціальної й ос-
вітньої політики по відношенню до дітей з порушеннями розвитку
та необхідністю пошуку ефективних шляхів надання їм психолого-
педагогічної допомоги, альтернативних способів здобування осві-
ти, самореалізації та інтеграції в систему суспільних взаємовідно-
син, зокрема шляхом інклюзивного навчання.

ІКТ визначають як сукупність різноманітних технологій, під
ними розуміють комп’ютери, мережу Інтернет, радіо- та телепере-
дачі, телефонний зв’язок. Використання цих технологій в освіті
дітей з особливими можливостями відкривають широкі можливості
та роблять її доступною. Можна виокремити три основні цілі вико-
ристання ІКТ в інклюзивній освіті: — компенсаційні (ІКТ в якості
технічної допомоги, підтримки, часткової компенсації або заміщення
відсутніх природних функцій, що дозволяє дітям з особливими по-
требами повноцінно залучатись до процесів спілкування, взаємодії
та навчання); — комунікаційні (допоміжне приладдя і програмне за-
безпечення, альтернативні форми комунікації, що полегшують або
уможливлюють спілкування у більш зручний спосіб, специфічний
для кожного виду функціонального обмеження); — дидактичні
(сприяють диференціації, задоволенню індивідуальних потреб, осо-
бистісному розвитку дітей з особливими потребами, розкриттю їх
здібностей, повноцінній інклюзії, включенню в освітнє й суспільне
середовище).

Великі корпорації такі як Microsoft, Google, Facebook та Youtu -
be намагаються адаптувати власні платформи та роблять їх зручни-
ми для використання людьми з особливими потребами. Різні ін-
струменти допомагають їм досягти більшої швидкості введення
даних і комфортності в обробці різноманітного візуального мате-
ріалу, долучатися до колективного загалу та виконувати різні зав-
дання через налаштування клавіш швидкого доступу, віртуальної
клавіатури, функцій прогнозування слів, звукових сигналів або ек-
ранних індикаторів.
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Програми миттєвого обміну повідомленнями Viber і Facebook
найбільш розповсюджені засоби комунікації в Україні, які у своєму
арсеналі мають функцію голосового та відеодзвінка, а їх інтерфейс
адаптований до максимального зчитування екрану, що дозволяє
створити конструктивний діалог між учителями, батьками або уч-
нями з особливими освітніми потребами.

Використання ІКТ в інклюзивній освіті у дидактичних цілях
представлено на практиці роботи сервісу Learning Apps.org. — це
сучасний інструментальний засіб створення електронних ресурсів
навчального призначення. Ресурс містить приклади розробок зав-
дань для дітей з легкою і помірною розумовою відсталістю, для тих
учнів, які страждають на аутичні розлади, мають проблеми зі слухо-
вим чи зоровим сприйняттям інформації.

Отже, для ефективного впровадження принципів інклюзивної
освіти потрібно забезпечити належний рівень інформаційної ком-
петентності педагогічних працівників, їх навички розроблення та
впровадження інноваційних методів навчання, оновлення існую-
чих підходів для реалізації концепції інклюзивної освіти.ІКТ дозво-
лить учням з особливими освітніми проблемами включитися в на-
вчальний процес та брати безпосередньо активну участь в ньому.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ
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Анотація. Розглянуто питання використання інформаційних тех-
нологій в інклюзивному навчанні. Наведено основні шляхи використання
інформаційних технологій в інклюзивній освіті.

Annotation. The question of the use of information technologies is consi-
dered in the inclusive studies. The basic ways of the use of information tec-
hnologies are driven to the inclusive education.

Сучасна освіта в Україні проходить процес модернізації, спрямо-
ваної на демократизацію та гуманізацію суспільства, на необхідність
впровадження інноваційних підходів і технологій у навчанні. Інклюзія
є однією з основних тенденцій розвитку освіти, що відповідає пріо-
ритетам державної політики, яка окреслена в «Національній стра-
тегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» та підтримана
низкою законодавчо-нормативних документів. Визнана багатьма
країнами світу, інклюзивна форма навчання є однією з найперспек-
тивніших щодо навчання дітей з особливими потребами [1].

В основі терміну «інклюзивна освіта» лежить соціальна модель
розуміння інвалідності, яка трактує інвалідність, як поняття, яке
еволюціонує, і є результатом взаємодії, яка відбувається між людь-
ми, які мають порушення здоров’я, і бар’єрами, що існують у зов-
нішньому середовищі і яка заважає їхній повній та ефективній
участі в житті суспільства нарівні з іншими. Соціальна модель розу-
міння інвалідності стала альтернативою медичній моделі розуміння
інвалідності, яка в першу чергу була спрямована на корекцію роз-
витку осіб з особливостями психофізичного розвитку чи осіб з особ-
ливими потребами.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає
будь-яку дискримінацію учнів, але в той же час створює відповідні
умови для отримання якісної освіти для таких дітей. Інклюзивна
освіта визнає, що всі діти можуть повноцінно навчатися, а їх від-
мінні особливості гідні поваги та є джерелом навчального досвіду
для усіх учасників навчально-виховного процесу.
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Інклюзивна освіта — це освітня технологія, яка передбачає на-
вчання й виховання дітей з особливими потребами у звичайному
навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для за-
безпечення максимальної ефективності навчального процесу [2].

Інформаційні технології — це система методів, процесів та спо-
собів використання обчислювальної техніки і систем зв’язку для
створення, збору, передачі, пошуку, оброблення та поширення ін-
формації з метою ефективної організації діяльності людей.

Враховуючи потреби сучасного світу та рівень розвитку техно-
логій існує потреба у поєднанні інклюзивної освіти та інформацій-
них технологій.

Однак можливо виокремити три основні шляхи використання
інформаційних технологій в інклюзивній освіті, зокрема [3]:

– з метою створення компенсаційних можливостей для дітей
з інвалідністю (використання ІКТ в якості технічної допомоги, під-
тримки, часткової компенсації або заміщення відсутніх природних
функцій, що дозволяє учням з особливими потребами повноцінно
залучатись до процесів спілкування й взаємодії);

– з метою забезпечення комунікації (допоміжні прилади і про-
грамне забезпечення, альтернативні форми зв’язку, що полегшують
або уможливлюють комунікацію у більш зручний спосіб, специфіч-
ний для кожного виду функціонального обмеження);

– з метою реалізації дидактичних цілей (сприяють диференціа-
ції, задоволенню індивідуальних потреб, особистісному розвитку
дітей з особливими потребами, розкриттю їх здібностей, повноцін-
ній інклюзії, включенню в освітнє й суспільне середовище).

Таким чином, впровадження інформаційних технологій в інк-
люзивну освіту у теперішній час, допомагає стати звичайному на-
вчанню більш ефективним, якісним та цікавим, що допоможе ви-
кладачу створити рівні умови для кожного студента в аудиторії.
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Можливості сучасного ПК настільки великі, що дедалі більше
людей знаходять йому застосування у роботі, навчанні, побуті.

Типи програмного забезпечення
За призначенням програми ділять на:
– системні;
– прикладні;
– системи програмування.
Системне програмне забезпечення
Комплекс програм, які забезпечують керування компонентами

комп’ютерної системи, такими як процесор, оперативна пам’ять, при -
строї введення-виводу, мережне обладнання, виступаючи як «між-
шаровий інтерфейс», з одного боку якого є апаратура, а з іншого —
додатки користувача. На відміну від прикладного програмного за-
безпечення, системне не вирішує конкретні практичні завдання,
а лише забезпечує роботу інших програм, надаючи їм сервісні функ -
ції, що абстрагують деталі апаратної та мікропрограмної реалізації об-
числювальної системи, керує апаратними ресурсами обчислювальної
системи. Віднесення того чи іншого програмного забезпечення до
системного умовно і залежить від угод, що використовуються в конк-
ретному контексті. Як правило, до системного програмного забезпе-
чення належать операційні системи, утиліти, системи управління ба-
зами даних, широкий клас сполучного програмного забезпечення.

Прикладне програмне забезпечення
Прикладне програмне забезпечення — програма, призначена

для виконання певних завдань користувача і розрахована на безпо-
середню взаємодію з користувачем.
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Система програмування.
Це комплекс інструментальних програмних засобів, призначе-

них для роботи з програмами однією з мов програмування.
Прикладне програмне забезпечення. Його класифікація та сфера

застосування
Поняття, призначення та склад прикладного програмного забез-

печення
Програмне забезпечення, призначене для ефективної розробки та

виконання конкретних, як правило, складних комплексів завдань ко-
ристувача, називається прикладним програмним забезпеченням (ap-
plication software). Воно працює під управлінням операційної системи
та складається з пакетів програм фірмового виготовлення та приклад-
них програм користувача. Прикладне програмне забезпечення ство-
рюється в організаціях, що спеціалізуються на створенні програмних
продуктів та їх реалізації на ринках збуту. Воно розробляється фахівця-
ми — системними аналітиками та програмістами. Прикладне про-
грамне забезпечення являє собою набір програм на машинних носіях
та відповідної документації, насамперед посібників для користувачів,
які містять відомості про коректну роботу з конкретними програмами,
які застосовуються для вирішення завдань певної проблемної галузі.

Основну частину прикладного програмного забезпечення скла-
дають пакети прикладних програм (ППП).

Пакет прикладних програм — це комплекс програм, призначе-
ний на вирішення певного класу завдань з певної тематиці. Пакети
розробляються таким чином, щоб максимально спростити вико-
ристання ком п’ютера фахівцями різних професій, звільнивши їх від
вивчення програмування та інших областей знань, пов’язаних з ком -
п’ютером. Це досягається рахунок так званого дружнього інтерфейсу.
При цьому користувач виконує в режимі спілкування з комп’юте-
ром набір дій, визначених вхідною мовою пакета (введення з кла-
віатури, виконання команд, перегляд інформації тощо) або слідує
вказівкам вбудованого засобу (програмного модуля) покрокового
досягнення результату майстра.

Нині існує дуже багато ППП, що охоплюють майже всі сторони
діяльності. Все безліч ППП можна розділити на два великі класи:
пакети загального призначення та спеціалізовані пакети.

ППП загального призначення — універсальні програмні продук-
ти, призначені для автоматизації розробки та експлуатації функціо-
нальних завдань користувача.
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До цього класу ППП відносяться:
– редактори: текстові (Word, WordPad) та графічні (CorelDraw,

PhotoShop);
– електронні таблиці (Excel, Lotus 1–2–3);
– системи управління базами даних (Access, Oracle);
– засоби підготовки презентацій (PowerPoint);
– інтегровані ППП;
– системи автоматизації проектування (AutoCad);
– оболонки експертних систем та систем штучного інтелекту та ін.
У класі пакетів загального призначення особливу увагу займають

інтегровані пакети прикладних програм. Вони є багатофунк ціо наль -
ний набір програм, у якому одне ціле з’єднані можливості різних
функціональних пакетів загального призначення. Ідеєю об’єднання
є, з одного боку, функціональна повнота програм, що доповнюють
один одного, мають однотипний користувальницький інтерфейс,
а, з іншого боку, можливість виконувати весь технологічний цикл
обробки даних на одному робочому місці.

Основні функції та сфери застосування пакетів прикладних про-
грам загального призначення

Цей клас програмних засобів найрізноманітніший, що зумовле-
но, передусім, широким застосуванням засобів комп’ютерної техні-
ки переважають у всіх сферах діяльності, створенням автоматизо-
ваних інформаційних систем різних предметних областей.

Проблемно-орієнтовані ППП
Програмні продукти цього класу можна класифікувати за різни-

ми ознаками:
– типів предметних областей;
– типів інформаційних систем;
– функцій та комплексів завдань, що реалізуються програмним

способом, та ін.
Для деяких предметних областей можлива типізація функцій

управління, структури даних та алгоритмів обробки. Це викликало
розробку значної кількості ППП однакового функціонального при -
значення і, таким чином, створило ринок програмних продуктів:

– автоматизованого бухгалтерського обліку;
– фінансову діяльність;
– управління персоналом (кадровий облік);
– управління матеріальними запасами;
– управління виробництвом;
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– банківські інформаційні системи тощо.
Сервери баз даних — вид програмного забезпечення, що успішно

розвивається, призначений для створення і використання при роботі
в мережі інтегрованих баз даних в архітектурі «клієнт — сервер».

Текстові процесори — програми, що використовуються автома-
тичного форматування документів, вставки мальованих об’єктів
і графіки у текст, складання змістів і покажчиків, перевірки орфо -
графії, шрифтового оформлення, підготовки шаблонів документів.
Прикладом розвитку цього напряму програмних продуктів є видав-
ничі системи.

Табличний процесор — програми для обчислень силами кінце-
вого користувача; засоби ділової графіки, програми спеціалізованої
обробки (вбудовані функції, робота з базами даних, статистична
обробка даних та ін.).

Системи штучного інтелекту
Цей клас програмних продуктів реалізує окремі функції інте-

лекту людини. Основними компонентами систем штучного інтелек-
ту є база знань, інтелектуальний інтерфейс із користувачем та про-
грама формування логічних висновків.

Їх розробка йде за такими напрямами:
– програми-оболонки для створення експертних систем шля-

хом наповнення баз знань та правил логічного висновку;
– готові експертні системи до ухвалення рішень у межах пев-

них предметних областей;
– системи управління базами знань підтримки семантичних

моделей (процедуральної, семантичної мережі, фреймової, продук-
ційної та інших.).

Як правило, інтелектуальний інтерфейс включає:
– діалоговий процесор природною мовою;
– планувальник, який перетворює опис завдання у програму рі -

шення з урахуванням інформації бази знань;
– монітор, який здійснює керування компонентами інтерфейсу.
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ОГЛЯД ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ ПК

Федорук Владислав Сергійович
ІІ курс, група КТ 21-2 фмб, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Батрак Г. І., к. е. н., 
доцент кафедри Інженерія програмного забезпечення

Монітори
Монітор — це пристрій виведення графічної і текстової інфор-

мації у формі, доступній користувачеві. Монітори входять до скла-
ду будь-якої комп’ютерної системи. Вони стали життєво важливим
компонентом при визначенні загальної якості й зручності експлуата-
ції комп’ютера. Сьогодні розвиток комп’ютерних технологій вима-
гає розробки нових моніторів, більшого розміру і з новими можли-
востями. У нижческазаному я намагатимуся описати існуючі типи
моніторів, принципи роботи деяких з них. Природно, що не було б
потреби в удосконаленні моніторів, якщо не було прогресу в інших
областях. Таким чином, розвиток моніторів безпосередньо пов’яза-
ний з прогресом і удосконаленням інших складових комп’ютера

ЕПТ-монітори
Сьогодні найпоширеніший тип моніторів — це монітори з елект -

ронно-променевою трубкою. Вони дуже схожі на сучасні телевізори.
Та й принцип роботи у них такий ж: всередині кінескопа монітора
розташована трубка, яка посилає пучки світла трьох спектрів —
червоного, зеленого і синього — на люмінофор, яким вкритий екран.
Він світиться основними кольорами з різною інтенсивністю, і в ре-
зультаті формується зображення з необхідним кольором.

Переваги ЕПТ — моніторів полягає в тому, що вони доступні пе-
ресічному жителю по ціні, чітке відображення малюнка і великий
кут огляду, який обмежується лише можливостями людського ока.

Недоліки — вони дуже шкідливі для здоров’я, і їхня контрас-
тність порівняно низька.

Клавіатура
Клавіатура — це головний пристрій введення інформації в ком -

п’ютер. Зовні вона являє собою сукупність механічних датчиків, що
сприймають тиск на клавіші і замикають тим чи іншим способом
певний електричний ланцюг. Еволюція клавіатур для IBM PC була
досить тривалою. Спочатку використовувалися 83-х клавішні кла-
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віатури, потім разом із АТ з’явилася 84-х клавішна. Сучасні IBM PC
у своїй використовують розширену клавіатуру. Основні покращення
порівняно з АТ-клавіатурою стосується загального числа (101 і вище)
та розташування клавіш. Найбільш стандартним є розташування
QWERTY близько 60 клавіш із літерами, цифрами, знаками пунктуа-
ції та іншими символами та ще близько 40 функціональних клавіш.

Пристрій клавіатур.
Сигнали роз’єму клавіатури наведено у таблиці

Сьогодні найбільшого поширення набули два види клавіатур:
– клавіатури з механічними перемикачами. Датчик є традицій-

ним механізмом з контактами зі спеціального сплаву. Незважаючи на
те, що ця технологія використовується вже кілька десятиліть, фірми-
виробники постійно працюють над її модифікацією та поліпшен-
ням. У клавіатурах відомих фірм контакти перемикачів позолочені,
що значно покращує електричну провідність.

– клавіатури з мембранним перемикачем. Ця технологія вва-
жається більш прогресивною, хоча особливих переваг не дає.

Миші та трекболи
Трекбол — це «мишка навпаки». Сам пристрій, на відміну від

мишки, завжди залишається нерухомим, а керування переміщенням
курсору здійснюється обертанням кульки, що знаходиться у верхній
частині трекбола. При цьому, обертаючи кульку пальцями, ви одер-
жуєте кращий, ніж у мишки, контроль над її обертанням і, як наслі-
док, більш точне позиціонування курсору. Цьому сприяє і те, що,
на відміну від крихітної в миші, кулька трекбола, як правило, має
значно більший розмір і меншу (по відношенню до розміру) вагу.

Мишки поділяють на одно-, дво- та три кнопкові. Своєю попу-
лярністю маніпулятор миша зобов’язаний значному поширенню при -
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кладних графічних програм та графічного інтерфейсу користувача.
За допомогою миші зручно керувати об’єктами, вікнами, працювати
з меню, кнопками, піктограмами. Набувають популярності повніс-
тю оптичні миші, які мають більш точне позиціювання курсору.

Існує 3 способи підключення миші:
– через послідовний порт — найпоширеніший спосіб підклю-

чення;
– Миші з шинним інтерфейсом, для підключення яких потрі-

бен спеціальний інтерфейс або «мишачий» порт;
– Миші в стилі PS/2, які використовувалися в комп’ютерах

аналогічної серії. На сьогоднішній день є стандартом де-факто для
портативних комп’ютерів. Для їхнього підключення використову-
ється роз’єм miniDIN 6.

Сигнали роз’єму миші перераховані в таблиці

CD-ROM
Пристрій для роботи із дисками. Принцип роботи дисковода

схожий з принципами роботи звичайних дисководів для гнучких дис-
ків і полягає в наступному: поверхня оптичного диска (CD-ROM)
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переміщається щодо лазерної головки постійною лінійною швид-
кістю, а кутова швидкість змінюється в залежності від радіального
положення головки. Промінь лазера прямує на доріжку, фокусую-
чись при цьому за допомогою котушки. Промінь проникає крізь за-
хисний шар пластику і потрапляє на шар алюмінію, що відбиває, на
поверхні диска. При попаданні його на виступ він відбивається на
детектор і проходить через призму, що відхиляє його на світлочут-
ливий діод. Якщо промінь потрапляє в ямку, він розсіюється і лише
мала частина випромінювання відбивається назад і доходить до
світлочутливого діода. На діоді світлові імпульси перетворюються
на електричні, яскраве випромінювання перетворюється на нулі
слабке — на одиниці. Таким чином,ямки сприймаються дисково-
дом як логічні нулі, а гладка поверхня як логічні одиниці.

Продуктивність CD-ROM зазвичай визначається його швид-
кісними характеристиками при безперервній передачі даних протя-
гом деякого проміжку часу та середнім часом доступу до даних, що
вимірюються відповідно в Кбайт/с та мс. Існують одно-, двох-,
трьох-, чотири-, п’яти, шести та восьмишвидкісні дисководи, що
забезпечують зчитування даних зі швидкістю 150, 300, 450, 600, 750,
900, 1200 Кбайт/с відповідно. Сьогодні найбільш широко застосо-
вуються дво- та чотиришвидкісні дисководи. Дисководи з чотири-
разовою швидкістю більш продуктивні, проте оцінити чисту перевагу
дисковода з чотирикратною швидкістю порівняно з дисководом із
подвоєною швидкістю не так просто. Насамперед це залежить від
операційної системи та типу програми, з якою ведеться робота.
При високій інтенсивності доступу до CD-ROM, що повторюється,
і зчитуванні невеликої кількості даних (наприклад при роботі з ба-
зами даних) «імпульсна» швидкість зчитування інформації набуває
важливого значення. Наприклад, за даними журналу InfoWorld, про-
дуктивність дисководів із чотирикратною швидкістю, порівняно
з дисководами з подвоєною швидкістю, у разі операції доступу до
бази даних у середньому підвищується вдвічі. У разі простого ко-
піювання даних виграш становить від 10 до 30%. Однак найбільша
перевага вийде під час роботи з повноформатним відео.

Підвищенню продуктивності дисководів сприяє їхнє постачання
буферною пам’яттю буферною пам’яттю (стандартні обсяги КЕШу:
64, 128, 256, 512, 1024 Кбайт). Буфер дисковода — це па м’ять для
короткочасного зберігання даних, після зчитування їх з CD-ROM,
але до пересилання в плату контролера, а потім у ЦП. Буферизація
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дозволяє дисковому пристрою передавати дані в процесор невели-
кими порціями, а не займати його час повільним пересиланням по-
стійного потоку даних. Наприклад, відповідно до вимог стандарту
MPC рівня 2 накопичувач CD-ROM подвоєною швидкістю пови-
нен займати трохи більше 60% ресурсів ЦП.
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Анотація. У статті розглянуто основні напрями розвитку систем
розпізнавання аудіоінформації, адаптації та застосування розпізна-
вання аудіоінформації в різних галузях суспільного життя.

Аnnotation. The main directions of development of audio information
recognition systems, adaptation and application of audio information recog-
nition in different spheres of public life are considered in the articles.

Системи із розпізнавання інформації в наші дні застосовується
для вирішення широкого спектру задач досить успішно, тож найбільш
актуальними завданнями стали процеси спрямовані на підвищення
якості та швидкості розпізнавання. Підвищення якості розпізнаван-
ня це низка комплексних покращень, як апаратного так і програм-
ного забезпечення, однак найбільше навантаження лягає на алго-
ритми очищення звукових сигналів від сторонніх шумів, а також на
транскрипційне тлумачення отриманих аудіосигналів. Сфера роз-
пізнавання аудіо графічних сигналів тісно пов’язана зі сферою інте-
лектуального аналізу даних, а також сфери добування даних (англ.
Data Mining). Моделі поведінки необхідно постійно оновлювати та
вдосконалювати в парі з отриманням нових сценаріїв використан-
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ня таких систем. Це покращить, як якість роботи системи так і під-
вищить рівень її адаптивності адже недостатньо отримати гарні ре-
зультати відділення джерел шуму в лабораторних умовах, важливо
отримати пристойні результати в різних сценаріях використання,
будь то ходьба по жвавій вулиці чи робота в цехах виробництва.
Шаблонні рішення можуть не задовольняти певні сценарії викорис-
тання, однак можуть слугувати базисом для створення індивідуальних
рішень. Для створення таких рішень необхідні навички програму-
вання, передавання звукових імпульсів, апаратних рішень, мовоз-
навства та фонетики. Також для підвищення швидкості розпізна-
вання необхідне правильне архітектурне планування адже кожен
елемент розпізнавання мовлення генерує великий обсяг даних та за-
питів один до одного. У разі утворення в будь-якому елементі системи
вузького місця призведе до зниження продуктивності та швидкодії
всієї системи в цілому. Окремо слід виділити потребу в оптимізації
такого роду систем адже недалекоглядно опиратися лише на мож-
ливості апаратного забезпечення, які слід зазначити на сьогодніш-
ньому етапі розвитку знаходяться на досить високому рівні, однак
постійне зростання можливостей апаратних обчислень тягне за
собою підвищення вартості кінцевого рішення, а також створює за-
лежність від апаратних компонентів. Апаратна пристосованість до
певної архітектури не є раціональним рішенням адже лише поси-
лює залежність від апаратних рішень їхньої вартості та доступності.
Слід оптимізовувати системи розпізнавання аудіоінформації на
рівні програмної архітектури та використовувати найбільш опти-
мальні рішення, звісно, оптимізація програмних компонентів ро-
бить розробку більш розтягнутою в часі та вимагає більше більшої
кількості проведених тестових сценаріїв та більш точного застосу-
вання програмних бібліотек та прикладних програмних компонен-
тів. Таким чином завдання з покращення роботи систем аудіоін-
формації вимагає комплексні рішення, які, у свою чергу, вимагають
підготовки спеціалістів компетенції, яких дозволятимуть створю-
вати високопродуктивні та ефективні системи аудіорозпізнавання.

Разом із тим із розвитком моделей мови родини GPT, що до-
зволяє на основі записів голосової інформації створювати ском-
прометовані записи, які будуть точно відтворювати голосову мане-
ру мовця ставить на порядок денний питання безпеки аудіозаписів
та виявлення редагування голосових повідомлень. При роботі з ау-
діоінформацією в режимі реального часу при аналізі повідомлення
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на автентичність найкращу ефективність показують методи аналізу
потужності та частоти сигналу, а також аналіз емоцій при мовленні.
У першому випадку відбувається аналіз потужності сигналу адже
голосовий апарат людини не, може, видавати постійну потужність
упродовж певного проміжку часу адже на параметри голосу вплива-
ють різні оточуючі фактори і в протидію ним голосовий тракт під-
вищує чи знижує потужність голосової передачі інформації. А при
копіюванні стилю мовлення певної людини із застосуванням моде-
лей GPT відбувається копіювання частотних характеристик, але
потужність залишається рівномірною. Точність таких виявлень по-
кращується разом із розробкою типових моделей підробок і зі збіль-
шенням тестових даних.

Отже, при планомірному й паралельному розвитку, як методів
розпізнавання аудіоінформації та захисту її від несанкціонованих змін,
а також виявлення таких змін дозволить створювати гнучкі системи,
що можуть бути пристосовані до будь-якої сфери суспільного життя.
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Вступ. Інформатизацією архівної справи є комплексна система
організаційних, науково-методичних і технологічних заходів, які за-
безпечують створення єдиних методологічних та методичних основ
функціонування архівної галузі із залученням комп’ютерних техно-
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логій. Архівна справа є важливою складовою інформаційної та куль-
турної життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організа-
ційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані
з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізични-
ми особами архівних документів і використанням відомостей, що
в них містяться.

Основна частина. Розвиток архівної галузі як складової загаль-
нодержавної та світової інформаційної технології, без використан-
ня спеціальних методів архівознавства, які дозволяють на основі
аналізу та синтезу документної бази обґрунтувати основні засади
впровадження інноваційних технологій, визначити критерії їх залу-
чення, зробити теоретичні узагальнення практичних досягнень,
виокремити напрями подальшого використання комп’ютерних
технологій для репрезентації архівних документів [2–3]. Згідно з ви-
значенням, що прийняте ЮНЕСКО, інформаційна технологія —
це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних
дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей,
зайнятих обробкою і збереженням інформації; обчислювальну тех-
ніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устатку-
ванням, їх практичні додатки, а також пов’язані з усім цим соціаль-
ні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології
вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і науко-
місткої техніки. Їх введення повинне починатися зі створення ма-
тематичного забезпечення, формування інформаційних потоків
у системах підготовки фахівців.

Види інформаційних технологій в архіві:
– Інформаційна технологія опрацювання даних;
– Інформаційна технологія керування;
– Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень;
– Інформаційна технологія експертних систем.
У якості інструментарію можна використовувати такі пошире-

ні види програмних продуктів для персонального комп’ютера як
текстовий процесор (редактор), настільні видавничі системи, елект -
ронні таблиці, системи керування базами даних, електронні записні
книжки, електронні календарі, інформаційні системи функціональ-
ного призначення (фінансові, бухгалтерські, для маркетингу), екс-
пертні системи тощо.

Висновок. Отже, Інформаційні технології в архівознавстві —
безумовно, є інструментом, який полегшує життя і економить час,
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як простим людям, так і цілим організаціям. Адже раніше, щоб відшу-
кати людину або простежити якусь інформацію про попередні місця
роботи і т.д., необхідно було підняти купу архівів і зробити сотні за-
питів — відповіді на які, можна було очікувати місяцями. Автома -
тизація та комп’ютеризація цього процесу, призводить до більш
простого і спрощеного алгоритму дій. Варто підкреслити, що про-
грес в частині використання сучасних інформаційних технологій
в архівознавстві — в наявності, але межі досконалості немає і впев-
неність в тому, що скоро пошук тих чи інших архівних даних, здійс-
нюватиметься, що називається «одним кліком».
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СІМ’Ї, ЩО ВИХОВУЄ
ДИТИ НУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Дмитренко Я. А., студент IІ курсу, група ЗМН-20-1, спеціальність
«Менеджмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ

Добровіцька О. О., к. пед. н., доцент кафедри правових та інформацій-
них технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СТАВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ДО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Дрюков О. В., к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри фізичної терапії,
ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ФОРМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ЗОСОБ -
ЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Дубенко Г. В., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-21.3-1, спеціальність
«Пра во» Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬО-
ГОСЕРЕДОВИЩА



Ємець С. А., старший науковий співробітник Полтавського літератур-
но-меморіального музею В.Г. Короленка, магістр культурології
ПОЛТАВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙВ.Г. КОРО-
ЛЕНКА – ОСЕРЕДОК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА

Жидких М. О., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за освітньо-професійною програмою спеціальності «Психологія»
Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н., доц.
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТЕБАМИ В ІНК-
ЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Загорулько К. В., студент ІІІ курсу, група ОО-18-1, спеціальність
«Об лік іоподаткування» Інституту економіки та менеджменту Уні вер -
ситету «Україна» Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.
ПРИНЦИП ІНКЛЮЗИВНОСТІ В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ
ПРАЦІ

Задорожня Ю. О., студентка ІІ курсу, спеціальність «Спеціальна осві-
та», освітній ступінь магістр Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ
ЗАКЛАДІ

Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеціаль-
ної освіти Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
Костик Ю. П., магістр зі спеціальності «Психологія» Новокаховського
гуманітарного інституту Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної
освітиПолтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Пилявець Д. І., магістр зі спеціальності «Психологія» Новокаховського
гуманітарного інституту Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НА-
ВЧАННЯ
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Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеціаль-
ної освіти Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна» Шапошнікова Т. М., магістр зі спеціальності «Психологія»
Новокаховськогогуманітарного інституту Університету «Україна»
МЕТОДИКИ ЗНЯТТЯ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ В УМОВАХ
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Заречна Л. В., студентка IІІ курсу, група ЗСР-19-1, спеціальність
«Соціальнаробота» Житомирського економіко-гуманітарного інститу-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ТЕОРЕТИЧ-
НИЙЗРІЗ

Каленський А. І., студент I курсу, група ЗМН-21-1, спеціальність
«Менеджмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
БАР’ЄРИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Керімова Н. М. кизи, студентка ІІІ курс, група ПЗ-19-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносинуніверситету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., д. ю. н., доцент, професор
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ ВУК-
РАЇНІ

Кищук А. Ю.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ДЦП

Колибаб’юк С. П., к. і. н., доцент кафедри Право Івано – Франківської
філії Університету Україна
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ЗАОЧНОГО, ДИСТАНЦІЙНОГО НА-
ВЧАННЯСТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЮ
ФІЛІЄЮ

Кравченко О. В., кандидат філологічних наук, начальник відділу науко-
вої та наукової роботи Центральноукраїнського інституту розвитку
людини Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ
ЗВАДАМИ ЗОРУ



Кравченко А. П., к. ю. н., доцент кафедри правознавства та фінансів
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У СУ-
ЧАСНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР

Кравченко О. О., декан факультету соціальної та психологічної освіти,
д. пед. н., професор Уманського державного педагогічного університе-
ту імені Павла Тичини
ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

Кульнєва М. В., студентка IV курсу, група ЗПЛ-18-1, спеціальність
«Пси хологія» Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна»»
Науковий керівник: Масляннікова І. В., канд. псих. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ОНЛАЙН ТА ІНТЕРНЕТ

Кучерук В. А., студентка ІІ курсу, група ЗІС-20-1м-lk, спеціальність
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту роз-
витку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗБАР’ЄР-
НОСТІ В РОБОТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Левіщенко О. В., студент V курсу, група ЗСПО-20-1м, спеціальність
«Спеціальна освіта» Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Литовченко О. В., докт. пед. н., с. н. с.
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБА-
МИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Литовченко О. В., докт. пед. наук, с.н.с., доцент кафедри соціальної робо-
ти та педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПО-
ТРЕБ (ТРУДНОЩІВ) ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Лучко Ю. І., к. пед. н., завідувач кафедри правових та інформаційних
технологій Хмельницького інституту соціальних технологій Уні вер -
ситету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
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Ляшенко В. В., доцент кафедри підприємництва, управління та адмі-
ністрування Миколаївського інституту розвитку людини Університету
«Україна»
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ФАХУ ЗДОБУ-
ВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Марцинкевич А. А., студентка IІ курсу, група ЗМН-21-1, спеціальність
«Менеджмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Зінчук Т. В., асистент
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Марченко М. В., студент IІІ курсу, група ЗСР-19-1, спеціальність
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
РОЛЬ ЦЕРКВИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Мацицька О. В., заступник директора з виховної роботи Полтавського
мистецького ліцею імені Софії Русової
СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ДБСТ

Мельниченко А. В., студентка IІІ курсу, група ЗСР-19-1, спеціальність
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
ДИТЯЧА ДЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Михальченко Є. О., студент I курсу, група СР-21-1, спеціальність «Со -
ціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ СІМ’ЄЮ, У ЯКІЙ ВИХОВУ-
ЄТЬСЯ ДИТИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ

Міжва М. С., студентка ІІ курсу, спеціальність «Спеціальна освіта», ос-
вітній ступінь магістр Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.



ПСИХОКОРЕКЦІЙНІ МЕТОДИ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ПОТРЕБАМИ
Мороз Г. Л., студентка I курсу, група ЗСР-21-1, спеціальність
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК СПЕЦИФІЧНА СОЦІ-
АЛЬНА ГРУПА

Нігородова С. А., к. т. н., Національний координатор ПМГ ПРООН-
ГЕФ в Україні
Мосаєв Ю. В., к. соц. н, доцент кафедри соціальної роботи КЗВО
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР
Дяченко М. О., координатор Мережі ОГС «Зелена Житомирщина»
Журавель С. С., викладач Житомирського агротехнічного фахового ко-
леджу 
СПІВПРАЦЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОСВІТНІХ ЗА-
КЛАДІВ В СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРАКТИК
ТА ЗЕЛЕНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗА ПІДТРИМКИ ПМГ ПРООН-ГЕФ

Нікончук А. І., студент ІІ курсу, група СПОм-20-1, спеціальність
«Спеціальна освіта» Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна» Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ
З РАС

Нікора А. О., к. пед. н., доцент, доцент кафедри психології, спеціальної
освіти та здоров’я людини Миколаївського інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕ-
ДОВИЩІ

Новосьолова О. З., студентка IV курсу, ОР «бакалавр», група ЗМН-
20.3-1-mk, спеціальність «Менеджмент» Миколаївського інституту
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент, доцент кафедри
підприємництва, управління та адміністрування
ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМ-
СТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
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Орлянський В. П., студент I курсу, група ЗМН-21-1, спеціальність
«Менеджмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ

Петрова С. В., студентка IV курсу, група ЗПЛ-18-1, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О., к. психол. н., старший викладач
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ ПОВ’ЯЗАНИХ
З НАРКОМОНІЄЮ І АЛКОГОЛІЗМОМ

Позднякова-Кирбят’єва Е. Г., доктор соціологічних наук, професор,
проректор з навчальної роботи КЗВО «Хортицька національна на-
вчально-реабілітаційна академія» ЗОР
ОСОБЛИОВСТІ СТВОРЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕА-
БІЛІТАЦІЙНОГО ХАБУ НА БАЗІ КЗВО «ХОРТИЦЬКА НАЦІО-
НАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗОР

Пономаренко В. В., к. псих. наук, доцент кафедри правознавства та фі-
нансів Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПЕДАГОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Рибак Р. О., студент IІІ курсу, група МН-19-1, спеціальність «Ме не -
джмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ -
си тету «Україна» Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУП СІМЕЙ, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Семенова Н. С., студентка ІІ курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іваннікова Г. В., к. психол. н., ст.викладач
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВ, ЩО ВИХОВУЮТЬ
ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Силіна К. О., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти за
освітньо-професійною програмою спеціальності «Психологія»
Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н., доц.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЖІНОК ІЗ ЗАЙВОЮ ВАГОЮ: ЕМ-
ПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ



Синицька І. М., магістр зі спеціальності «Психологія» Новокахов сь -
кого гуманітарного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної
роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ В УМОВАХ
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Смірнова І. В., студентка ІІ курсу, група СР-20-1 м, спеціальність «Со -
ціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарногго інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б., д. філ. н., зав. кафедрою соціаль-
но- реабілітаційних технологій
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ

Смолкін С. М., студент ІІ курсу, група СР-20-1М,спеціальність «Со -
ціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б., д-р філ. з соц.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

Соболевська Є. О., студентка IІ курсу, група ЗСР-20-1, спеціальність
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ, ЩО ВИХО-
ВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Соколова М.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З ВАДАМИ МОВ-
ЛЕННЯ

Столяр Н. А., студентка IІІ курсу, група ЗМН-19-1, спеціальність
«Менеджмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Уні верситету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
ОСНОВНІ ТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ ДО СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
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Стрілко Д. Л., викладач циклової комісії правознавства Полтавського
фахового коледжу Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬ-
НИХ ЗАКЛАДАХ

Тищенко В. В., магістр зі спеціальності «Психологія» Новокаховського
гуманітарного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної
роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ПРОБЛЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ З ОСОБ -
ЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Фесюк Б. В., студент IІІ курсу, група МН-19-1, спеціальність «Мене -
джмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ -
ситету «Україна» Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ У СІМ’ЯХ, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬ-
СЯ ДІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Філоненко К. В., студентка IІ курсу, група СР-20-1М, спеціальність
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
ОСВІТА ЯК МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шевчук А. В., студентка IV курсу, група ЗСР-18-1, спеціальність «Со -
ціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шмель Л. В., вчитель ЗСШ “Ріка життя”
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО СУПРОВО-
ДУ СІМ’Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДІТЕЙ З ООП

Шпілевська М. М., к. мед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних
технологій Університету «Україна»
ІСТОРІОГЕНЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК НЕОБХІДНОЇ
ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ



Щуцька Г. В., д. тех. н., доцент, директор Київського фахового коледжу
прикладних наук
Давиденко Н. І., к. тех. н., завідувач відділення технологій Київського
фахового коледжу прикладних наук
Терещенко О. Д., перекладач-дактилолог Київського фахового коледжу
прикладних наук
БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ОСІБ З ПОРУ-
ШЕННЯМИ СЛУХУ В КИЇВСЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ
ПРИКЛАДНИХ НАУК

Ярошук Л. О., студентка IІ курсу, спеціальність «Спеціальна освіта»,
освітній ступінь магістр Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОС-
ТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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СЕКЦІЯ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙ-
НОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В ІНКЛЮ-
ЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ | 
Psycho-pedagogical foundations of professional development and self-realizati-

on of young people in the inclusive educational environment
25.11. 2021 р., 15:00

Керівник: Османова Алімє Мамедівна, к. психол. н., завідувачка кафед-
рою психології.

Артемова С. В., соціальний педагог Бородянського академічного ліцею
Київської області
РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З «ОБДАРОВАНИМИ» ДІТЬ-
МИ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Бандура О. І., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за освітньо-професійною програмою спеціальності «Психологія»
Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н., доц.
ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПОДРУЖНЬОГО КОНФЛІКТУ

Безщасна О. В., студентка IV курсу, група ЗПЛ-18-1, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О., к. психол. н., старший викладач
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У СИТУАЦІЇ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ ТА САМОІЗОЛЯЦІЇ

Безщасний Р. В., студент IV курсу, група ЗПЛ-18-1, спеціальність
«Пси хологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О., к. психол. н., старший викладач
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ САМОТНОСТІ

Борисенко О. В., студент ІІ курсу, група ЗПЛ-20-І-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., к. психол. н., доцент
ПРОБЛЕМИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН КОЛИШНЬОГО
ПОДРУЖЖЯ

Бочеварова О. О., студентка ІІ курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, професор
ЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНИХ ЧИННИКІВ ІЗ СУБ’ЄКТИВНИМ ВІД-
ЧУТТЯМ ЩАСТЯ



Вернигор В. О., студентка IV курсу, група ЗПЛ-18-1, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О., к. психол. н., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНОГРАМИ В СІМЕЙНОМУ ПСИХОЛОГІЧ-
НОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ

Вірченко М. В., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., доцент.
СОЦІАЛЬНІ ТАНЦІ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦИЇ КОМУНІКАТИВ-
НОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

Гогітідзе М. Т., студент ІІ курсу, група ПЛ-20-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інституту соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., доцент
ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ
В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Горохова Е., I курс, група ЗПЛ-21-1м, спеціальність «Психологія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛІДЕРСТВА У ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВ-
НІЙ КОМАНДІ

Давиденко М. М., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Співак Л. М., доктор психологічних наук, професор
МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ: ОКРЕМІ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Дембицька В., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-1м, спеціальність
«Психологія» Рівненського інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Стеца Н. В., ст.. викладач кафедри психології, со-
ціальної роботи та гуманітарних дисциплін
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дементьєва М. М., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-І-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор
ПСИХОГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ
У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Дика Л. Л., к. філол. н., доцент, доцент кафедри правових та інформа-
ційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
Голярдик Н. А., к. психол. н., доцент кафедри психології, педагогіки
та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Друзь Д. В., студентка ІІ курс, група ЗСО-21-1м-rv, спеціальність
«Спеціальна освіта» Рівненського інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ
ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Дубенко Г. В., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬО-
МУ СЕРЕДОВИЩІ

Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеціаль-
ної освіти Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
Карабаза Ю. О., магістр зі спеціальності «Психологія» Новокахов сько -
го гуманітарного інституту Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖ-
НОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМО -
ВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Іваннікова Г. В., к. психол. н., старший викладач кафедри психології
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ПО-
ТЕНЦІАЛУ ТА СПРИЯННЯ ПСИХОЛОГІЧНОМУ БЛАГОПОЛУЧ-
ЧЮ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТ-
НЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Клик С. Е., викладач кафедри психології та соціальної роботи Хмель -
ницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МО-
ЛОДДЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТ-
НЬОГО ПРОСТОРУ ЗВО



Колісник О. П., к. псих. н., доцент, доцент кафедри фізичної реабіліта-
ції та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ВНЕСОК ТІЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ В САМО-
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
ТА РОЗВИНЕНОГО СПОЖИВАННЯ

Колюшко М. В., студентка IV курсу, група ЗПЛ 18-1, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Маслянікова І. В., доцент
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент, завідувач кафедри психології та
соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В ІНКЛЮЗИВНОМУ
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Коробієвска Н. В., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціаль-
ність «Психологія» Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Сердюк Л. З.
ОСОБЛИВОСТІ СТОСУНКІВ УЧАСНИКІВ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ФІТ-
НЕС- ПРОГРАМИ ЗУМБА (ZUMBA)

Коромисел М. В., старший викладач кафедри української мови та літе-
ратури, іноземних мов і перекладу Інституту філології та масових ко-
мунікацій університету «Україна»
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В
УМО ВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Костюк К. А., студентка І курсу, група ЗСПО-20-1м, cпеціальність «Спеціа -
льна освіта» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. псих. н., доцент
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬ-
НОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Кравчук Л. С., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ (ІКТ) У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІ-
МИ ПОТРЕБАМИ
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Кудряченко М. В., студентка II курсу, група ЗПЛ-20-II-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Маслянікова І. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ
ОСОБИСТОСТІ

Купрєєва О. І., к. психол. наук, доцент, ст. наук. співробітник лаборато-
рії психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту
психології імені Г. С. Костюка НАПН
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ТРЕНІНГ СПРИЯННЯ САМО-
РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕ-
РЕДОВИЩІ

Курбатова А. О., к. псих. н., старший викладач кафедри психології
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІС-
ТЮ В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Лавриненко К. А., студентка IV курсу, група ЗПЛ-18-1, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., доцент
ФОРМУВАННЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У МО-
ЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Ладягіна О. М., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мітіна С. В., к. психол. н., доцент кафедри
СХИЛЬНІСТЬ ДО РИЗИКУ ЯК ФАКТОР ОБИРАННЯ СТРАТЕГІЙ
ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Матковська І. А., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-19-2м-vn, спеціаль-
ність «Психологія» Вінницького соціально-економічного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Заброцький М. М., к. пед. н., проф.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕ -
РИ ЮНАКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Никитенко О. В., студентка II курс, група ЗПЛ-20-II-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мітіна С. В., к. психол. н., доцент
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ
У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ



Неясов В. В., студент ІІ курсу, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія»
Бундак О. А., к. і. н., доцент, доцент кафедри права та фінансів Луць -
ко го інституту розвитку людини Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРУПОВОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ПРО-
ФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІ-
ЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Нікора А. О., к. пед. н., доцент, доцент кафедри психології, спеціальної
освіти та здоров’я людини
Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ ЗАСОБАМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Овчаренко О. Ю., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціаль-
ність «Психологія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Співак Л. М., д. п. н, проф. кафедри
психології
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ

Олексова О. М., студентка І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н, зав. кафедрою пси-
хології
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМООЦІНКИ МАЙБУТНІХ
ПСИХОЛОГІВ

Онащенко А. М., студентка І курсу, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., канд. психол. н., доцент кафедри
психології
ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ЯК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ДІТЕЙ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Отенко С. А., аспірант, кафедра психології Інституту соціальних техно-
логій Університету «Україна»
САЛЮТОГЕННА СПРЯМОВАННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ФАКТОРИ
ТА УМОВИ
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Петрик В. Ю., студент I курсу, група ЗПЛ-21-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИТЧНОСТІ ДІТЕЙ
З ДЦП

Пилипко Ю. О., студентка ІІ курс, група ЗПЛ-20-11-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк О. Д., к. психол. н.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО
ВИГОРАННЯ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПАНДЕ-
МІЇ COVID-19

Пономаренко Л. О., студентка І курс, група ПЛ-21-1м-rv, спеціальність
«Психологія» Рівненського інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Грицюта О. Ф., к. пед. н., доцент
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Риженко К. В., к. філол. н., доцент кафедри української мови і літера-
тури, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕ-
БАМИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Романов О. Р., студент ІІ курсу, група ПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ

Рудюк О. В., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., проф.
НАВІЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА УЗАЛЕЖЕНИХ ФОРМ ПОВЕДІН-
КИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Савчук О. І., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії,
фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ
ОСВІТИ



Стаднік Р. П., студент ІІ курсу, група ЗІС–20–1м–1kl, спеціальність
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту роз-
витку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пахолок З. О., д. філол. н., професор
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СТРУКТУРІ АРХІВНОГО МЕНЕ -
ДЖМЕНТУ

Старинська О. В., к. психол. н., доцент, доцент кафедри прикладної
психології та логопедії Бердянського державного педагогічного універ-
ситету
Співак Л. М., д. психол. н., професор, професор кафедри практичної
психології Національного педагогічного університету імені М. П. Дра -
го манова
СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ СТУДЕНТІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТ-
НІМИ ПОТРЕБАМИ В ПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД

Сторожук Ю., ІІ курс, група ЗСО-20-1м, спеціальність «Спеціальна ос-
віта» Рівненського інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Грицюта О. Ф., к. пед. н., доц.
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ДЕПРИВАЦІЙНИХ
УМОВАХ

Теодоровська В. О., студентка IV курсу, група ЗПЛ-18-1, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., доцент
ПРОБЛЕМА РОЗЛУЧЕННЯ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУ-
ВАННІ

Ткач О., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-1м, спеціальність «Пси хо -
логія» Рівненського інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Грицюта О. Ф., к. пед. н., доц.
ФАКТОРИ І УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО
СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ

Черкасова О. В., студентка ІV курсу, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність
«Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту «Україна»
Науковий керівник: Щедріна М. А., старший викладач кафедри управ-
ління та адміністрування
ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПІСЛЯ ПРАЦЕ -
ВЛАШТУВАННЯ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ
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Устяк Р., студент ІІ курсу, група ЗСО-20-1м, спеціальність «Спеціальна
освіта» Рівненського інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Савчук Л. О., к. пед., доц.
СУТНІСТЬ І ПРИЧИНИ СИНДРОМУ ЗАЇКАННЯ

Чумаш Д. О., студентка ІІ курсу бакалавра, група ПР-20-2 спеціальність
«Філологія» Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ : ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ
ОРІЄНТАЦІЙНО-ТЕОРИТИЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕГРОВАНИХ
ДЕННИХ ЗАКЛАДАХ

Якимова Я. Л., студенка V курсу, група ПЛ-21-1м-rv, спеціальність
«Психологія» Рівненського інституту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н.
СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПСИХОЛОГІВ ТА
ПСИ ХО ТЕРАПЕВТІВ



СЕКЦІЯ 3. ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ | 

Inclusive educational environment of the New Ukrainian School.

25.11. 2021 р., 15:00
Керівник: Базиленко Анастасія Костянтинівна, к. психол. н., доцент, за-

відувачка кафедрою соціальної роботи та педагогіки.

Кнодель Л. В., доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри
української мови і літератури, іноземних мов та перекладу Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»
HISTORY OF INCLUSIVE EDUCATION

Артемова С. В., соціальний педагог Бородянського академічного ліцею
Київської області
РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ

Борщ К. І., магістр, група ЗСПО-20-1м-ist-mk, спеціальність «Спеціа -
ль на освіта» Миколаївського інституту розвитку людини Університету
«Україна» Науковий керівник: Нікора А. О., к. пед. н., доцент
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДО-
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Вегера А. А., соціальний педагог Хмельницького ліцею №15 імені
Олександра Співачука
ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРО-
ВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Веретко І. А., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії,
фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА  ШЛЯ ХИ
ВІРІШЕННЯ

Гарбар Ю. П., студентка ІІ курсу, магістратура, спеціальності
«Соціальна робота» Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Чайковський М. Є., к. пед. н.
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
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Ганічкіна Є., студентка І курсу спеціальності «Біотехнології та біоінже-
нерія» Національного університету біоресурсів та природокористуван-
ня України”
ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕ-
ДОВИЩІ: ДОСВІД ОДНІЄЇ ШКОЛИ

Григоренко Н. В., старший викладач, кафедра української мови і літе-
ратури, іноземної філології та перекладу Університету «Україна»
ЯПОНІЯ - ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА КАДРИ

Дубенко Г. В., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ

Іванюк Т. В., студент ІІ курсу, група СПО-2020-1м-lk, спеціальності
«Спеціальна освіта»
Іванюк І. Я., старший викладач Луцького інституту розвитку людини
АДАПТАЦІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА З ІВАЛІДНІСТЮ ДО НА-
ВЧАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА КРИТЕРІЇ

Литвиненко М. В., магістр ЗСПО-20-1м-mk Миколаївського інституту
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Мазур В. М., д. філософ. в галузі психології, доцент
ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ
ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Лісовський П. М., д. філос. н., професор кафедри міжнародних відно-
син та політичного консалтингу Інституту права та суспільних відно-
син Університету «Україна»
СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР КВАНТОВОЇ МОВИ В ІНКЛЮЗИВНО-
МУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛО-
СОФІЇ: ЕНТРОПІЙНИЙ ПІДХІД

Матвійчук В. М., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних
технологій Університету «Україна»
ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНОГО РОЗ -
ВИТКУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ



Матвєєва Г. М., магістр ЗСПО-20-1м-mk Миколаївського інституту
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Мазур В. М., д. філософ. в галузі психології, доцент
НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ, ПІДХОДИ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБО-
ТИ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Міцінська К. М., студентка І курсу, група ЗСПО-20-1м, спеціальність
«Спеціальна освіта» Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ РАННЬОГО ВТРУ-
ЧАННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ООП

Мудренко І. В., студентка ІІ курсу, група ЗПЛ-20-1м-ist, спеціальність
«Психологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубчак Г. М., д. психол. н., професор
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БАТЬКАМ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Мулярчук Г. О., ст. викладач кафедри менеджменту та туризму Жи то -
мирського економіко-гуманітарного інституту
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ

Осипова Г. Б., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за освітньо-професійною програмою спеціальності «Спеціальна осві-
та» галузі: 01 Освіта Миколаївського інституту розвитку людини
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н., доц.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Пасічник Л. І., cтудентка магістратури спеціальності «Спеціальна осві-
та» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АСИСТЕНТА ДИТИНИ У ІНКЛЮЗИВ-
НОМУ КЛАСІ

Письмак О. С., викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних
технологій Дубенської філії Університет «Україна»
ФУНКЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ В КОНТЕК-
СТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
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Прилипко М. Ю., студент ІІ курсу, група ЗСПО-20-1м, спеціальність
«Спеціальна освіта» Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Базиленко А. К., канд. псих. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ В УМО -
ВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Пуча В. І., професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної
культури і спорту Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна» ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДЕПРИВА-
ЦІЇ ЯК ЧИННИКА ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОС-
ВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ДОСВІД ТРЕНЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ
У НВК №4)

Рудницька І. В., студентка IІ курсу, спеціальність «Спеціальна освіта»,
освітній ступінь магістр Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
КОМАНДА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Рускевич Н. О., магістратура, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Со ціа -
льна робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н., доцент
ОРГАНІЗАІЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ (ПОМІЧНИКА ВЧИТЕЛЯ)
ТА УЧНІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МЕТИ
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Рустамова Е. Г., студентка IІІ курсу, група ПЗ 21.3-1, спеціальність
«Пра во» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Серденько М. В., магістрантка ІІ курсу спеціальності «Соціальна робо-
та» Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Ук -
раї на» Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Сірик Л. М., к. п. н., доцент
НАВЧАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ



Таран А. М., аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної ро-
боти Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини
ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТ-
НЬОГО ВИКЛАДАЧА ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ

Філоненко Т. О., студентка IІ курсу, спеціальність «Спеціальна освіта»,
освітній ступінь магістр Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ДНЗ
З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ПЕ-
РІОД ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ В НУШ

Химченко Н. І., студентка IІ курсу, спеціальність «Спеціальна освіта»,
освітній ступінь магістр Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
РОЛІ Й ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТІВ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ НУШ:
ЩО ВАРТО ЗМІНЮВАТИ ТА ЧОМУ

Шуклін Олексій В., студент ІІ курсу, група ЗСПО-20-1м-mk, спеціаль-
ність «Спеціальна освіта» Миколаївського інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н, доцент, професор кафед-
ри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини
ПИТАННЯ ДОСТУПНОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПО-
СЛУГ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СФЕ -
РІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
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СЕКЦІЯ 4. МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА ТА СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ | 

Medical, physical and sports rehabilitation for people with disabilities.
25.11. 2021 р., 11:00

Керівник: Адирхаєва Людмила Вікторівна, к.пед.н., доцент, завідувачка
кафедрою фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Богдановська Надія Василівна, доктор медичних наук, професор, заві-
дувачка кафедри фізичної терапії та ерготерапії Запорізького націо-
нального університету (м. Запоріжжя)
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗАСОБАМИ ФІЗІОТЕРАПІЇ

Кальонова Ірина Валентинівна, кандидат медичних наук, доцент кафед-
ри фізичної терапії та ерготерапії Запорізького національного універ-
ситету (м. Запоріжжя)
РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА В НЕВРОЛОГІЇ

Христян Геннадій Євгенович, кандидат медичних наук, головний лікар
клініки «Полімед», (м. Дніпро)
М’ЮІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Євмінов Вячеслав Володимирович, президент вертебрально-оздоровчо-
го центру Євмінова, заслужений тренер України, винахідник оригі-
нальних засобів і методів фізичної реабілітації, 
Собко Ірина  Олександрівна, зав. відділенням фізичної терапії центра
Євмінова, Шрот-терапевт, викладач школи реабілітації центра Євмінова
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СКЕЛЕТ-
НО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ

Захарова Олександра Артурівна, фізичний терапевт, автор оригінальних
технік міофасциального релізу
ЕФЕКТИВНІ ТЕХНІКИ МІОФАСЦИАЛЬНОГО РЕЛІЗУ

Regina Saveljeva, dr.
Liudmila Rupљien , prof. dr. Klaip da university, Lithuania
PHYSICAL AND INFORMATION ACCESSABILITY TO HEALTH FACI-
LITIES IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE DISABILITY



Адирхаєва Л. В., канд .пед. наук, доцент
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на терапія, ерготерапія» Інституту соціальних технологій Універ ситету
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ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА
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терапія, ерготерапія» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
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«Україна»
Науковий керівник: Анісімова А. А., старший викладач кафедри соці-
ально- правових та поведінкових наук
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ В МО-
ТИВАЦІЙНОМУ ПОЛІ ПРАЦІВНИКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖ-
ЛИВОСТЯМИ

Опанасюк О. П., студент ІІ курсу, група ЗМН-20-1-zh, спеціальність
«Менеджмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю. А., асистент кафедри
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ

Орловська І. Г., к. ю. н., доцент, доцент кафедри галузевого права та за-
гально- правових дисциплін Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

562



563

Рустамова Е. Г., студентка ІІІ курсу, група ПЗ 21.3-1, спеціальність
«Право» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Середюк Г. С., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-19-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОС-
ТЯМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Середюк Г. С., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-19-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ
ДИТИНИ

Скільська М. І., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна»
ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ІНКЛЮЗИВНЕ СУСПІЛЬСТВО»

Скрипнікова М. А., ст.викладач кафедри психології Новокаховського
гуманітарного інституту Університету «Україна»
ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСАДИ МЕНТОРА В ЗАКЛАДАХ З ІНКЛЮ-
ЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Слободян І. Ю., ст. викладач кафедри Право Івано-Франківської філії
Університету «Україна»
СИСТЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ МОДЕРАЦІ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Слюсар К. С., к. ю. н., доцент, доцент кафедри галузевого права та за-
гально- правових дисциплін Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ПРАВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ НА ОСВІТУ

Сухоруков А. І., д. е. н., професор, професор  кафедри управління  та
адміністрування Інституту економіки та менеджменту, Університет
«Україна» 
РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ФОРМУВАННІ ТА
РОЗ ВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Старєва А. М., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Ми ко -
лаївського інституту розвитку людини «Університет «Україна»
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ОС-
ВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕГІОНІ

Таценко Т. Р., магістр групи ПP-20-2м-pl, спеціальності «Право» Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. П., к. ю. н.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В МІЖ-
НАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Шитікова Є. А., викладач кафедри професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту
Національного університету фізичного виховання і спорту України
ДІЯЛЬНІСТЬ ТРЕНЕРА У ФОРМУВАННІ ІНКЛЮЗИВНОГО ОС-
ВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИХ
ВИДАХ СПОРТУ

Шуклін О. В., студент ІІІ курсу, ЗПЗ-20.2-2-mk, спеціальність «Право»
Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. юр. н, доцент кафедри права
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ
З ОСОБ ЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Якименко А. А., голова циклової комісії з правознавства Хмель ниць -
кого фахового коледжу Університету «Україна»
ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕРМІНУ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА» В НОРМА-
ТИВНО- ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ
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СЕКЦІЯ 7. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИС -
ТАН НЯ ІНЖЕНЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗ -
ВИТКУ ІНК ЛЮ ЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДО -
ВИЩА |

Innovative technologies in dietary foods for special purposes.
25.11.2021 р., 14:00

Керівник: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор, заслужений
діяч науки і техніки України, директор Інженерно- технологіч-
ного інституту Університету «Україна»

Секретар: Тропіна Аліна Олексіївна, старший викладач кафедри автомо-
більного транспорту, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»

Бевзюк І. О., студент ІІ курсу, група ЗТХ-20.1м, спеціальність «Харчові
технології Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Салухіна Н. Г., к. т. н., доц., доцент кафедри тех-
нології харчування
ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ

Бобко С. А., магістр І курсу, група ЗХТ-21-1м, спеціальність «Хімічна тех-
нологія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ОТРУЄННЯ

Болюх О. С., магістр ІІ курсу, група ХТ-20-1м, спеціальність «Хімічна
технологія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ДІЇ КЕРІВНИКА РОБІТ, РАБОТОДАВЦЯ ТА КОМІСІЇ У РАЗІ НЕ-
ЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Бублик Г. А., к. т. н., доц., доцент кафедри технології харчування Інже -
нерно- технологічного інституту Університету «Україна»
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИ-
ВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ

Верболоцький Т. О., магістр І курсу, група ЗАТ-21-1м, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
КЛАСИФІКАЦІЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ



Веселов С. О., студент IV курс, група ЗКІ-19.2-1-mk, спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Миколаївського інституту розвитку людини
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Мельник О. В., к. т. н.
МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОТЕЗОМ 
РУКИ

Дубенко Г. В., студентка ІІІ курс, група ПЗ-21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКА-
ЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОС-
ВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ігдал О. М., студент ІІ курсу, група ТХ-20.1м, спеціальність «Харчові
технології» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Бублик Г. А., к. т. н., доц., доцент кафедри техно-
логії харчування
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ З СИТУАЦІЙНИМИ ЗАВДАННЯМИ
ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАН-
ЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Калакура В. В., старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно- технологічного інституту Університету «Україна»
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ
У ВИРОБНИЦТВІ ДЕСЕРТІВ

Калакура М. М., професор кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ОЗ-
ДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Кацюба А. М., студенка ІІ курсу, група ЗТХ-20.1м, спеціальність «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доц., доцент кафедри тех-
нології харчування
ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
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Козлюк О. Я., студент III курсу, група КІ-20-1, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія»
Бундак О. А., к. і. н., доцент, доцент кафедри права та фінансів Луць -
кого інституту розвитку людини Університету «Україна»
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНО-
ГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Кошель Г. В., магістр І курсу, група ЗАТ-21-1м, спеціальність «Авто мо -
більний транспорт» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
КЛАСИФІКАЦІЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Кузьмінська О. М., магістр І курсу, група ЗХТ-21-1м, спеціальність «Хі -
мічна технологія» Інженерно-технологічного інституту Універ си те ту
«Україна» 
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
КЛАСІФІКАЦІЯ ПРИЧИН НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБ-
НИЦТВІ

Маруняк О. Р., студентка ІІ курсу, група ЗТХ-20.1м, спеціальність
«Харчові технології» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доц., доцент кафедри тех-
нології харчування
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БОРОШНЯ-
НИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Набекало Д. А., магістр І курсу, група ЗХТ-21-1м, спеціальність «Хімічна
технологія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
РИЗИК ЯК ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ

Набекало С. А., студент ІІІ курсу, група ЗХТ-21.3-1, спеціальність
«Хімічна технологія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ



Попруга О. В., студентка II курсу, група АТ-21.2-1фмб, спеціальність
«Автомобільний транспорт» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ РУЧНОГО КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Ратушенко А. Т., к. т. н., доц., доцент кафедри технології харчування
Інженерно- технологічного інституту Університету «Україна»
Куба О. М., викладач вищої категорії, викладач-методист ДНЗ
«Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та
ресторанного сервісу»
РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Самодей А. О., студент ІІ курсу, група ТХ-20.1м, спеціальність «Харчові
технології» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Салухіна Н. Г., к. т. н., доц., доцент кафедри тех-
нології харчування
РОЛЬ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Слухай Ю. Д., магістр І курсу, група ХТ-21-1м, спеціальність «Хімічна
технологія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ ТА
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ І ПРІОРИТЕТИ БЕЗПЕКИ ЖИТ-
ТЄДІЯЛЬНОСТІ

Сорока М. А., студентка ІІ курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність «Хар чові
технології» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Зубар Н. М., к. т. н., доц., доцент кафедри техно-
логії харчування
ЙОДОВМІСТНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУ-
ВАННЯ

Сулак В. С., студент групи ДЗ-20-М кафедри дизайну Відкритого між-
народного інституту розвитку людини «Україна»
Науковий керівний: Гуренко М. М., викладач кафедри дизайну
ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН У СФЕРІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
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Сулим М. І., студент ІІ курсу, група ТХ-20.1м, спеціальність «Харчові
технології» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Любенок О. Б. асистент кафедри технології харчу-
вання 
БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ В ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ

Сухорукова Н. С., директор Тернопільського фахового коледжу
ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН – РЕАЛЬНА ВИМОГА ЧАСУ

Твардовська О. А., викладач Тернопільського фахового коледжу
ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СОЦІАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ

Творинська Г. І., студентка ІІ курсу, група ЗТХ-20.1м, спеціальність
«Харчові технології» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 
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ЧА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ COMPU-
TER VISION

Торба О. А., викладач циклової комісії правознавства Полтавського
фахового коледжу Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент, доцент кафедри галузевого права та
Загально правових дисциплін Інституту Права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: РЕАЛІЇ СЬОГО-
ДЕННЯ

Федорова Д. О., студентка ІІ курсу, група МН-20-1фмб-mk, спеціаль-
ність «Менеджмент» Миколаївського фахового коледжу Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Ляшенко В. В., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮ-
ЗИВНОМУ НАВЧАННІ

Федорук М. С., студентка ІІІ курсу, група КТ 21-2 фмб, спеціальності
«Інженерія програмного забезпечення» Інституту комп’ютерних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Батрак Г. І., к.е.н., доцент кафедри
ПРОГРАМНЕ І ПРИКЛАДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шматок О. О., студентка V курсу, група КТ-21-1м Інституту комп’ю -
терних технологій Університету «Україна»
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВМІСТОМ (CMS)
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Шульга Ю. А., студент ІІ курсу, група АСП-21, спеціальність «Ком п’ю -
терна інженерія» Інституту комп’ютерних технологій Універ ситету
«Україна» 
Науковий керівник: Забара С. С., д. т. н., професор
РОЗПІЗНАВАННЯ АУДІОІНФОРМАЦІЇ

Ярошенко А. Г., студентка І курсу, група ІС-21-1, спеціальність «Ін -
формаційна, бібліотечна та архівна справа» Інституту філології та ма-
сових комунікації Університету « Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., доцент
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІВНІЙ СПРАВІ



СЕКЦІЯ 9. НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ БЕЗБАР’ЄРНОГО
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА | 

Scientific directions in design archi tectural barrier-free environment.
25.11.2021 р., 14:00

Керівник: Малишев Віктор Володимирович, д. т. н., професор, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, директор Інженерно- техно-
логічного інституту Університету «Україна»

Секретар: Тропіна Аліна Олексіївна, старший викладач кафедри автомо-
більного транспорту, Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»

Антонюк І. В., студент ІІ курсу, група ЗІС–20–1м–1kl, спеціальність
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інститут роз-
витку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пахолок З. О., д. філол. н., професор
МУЗЕЙНІ ЗАКЛАДИ ЛУЦЬКА ЯК ОБ ЄКТИ КУЛЬТУРНОГО ТУ-
РИЗМУ

Бей М. Д., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-19.2-1мс, спеціальність «Пра -
во» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
СПОСОБИ ДИЗАЙНУ БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ільницька Л. В., канд. філос. н. НАПН України
РОЛЬ АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКОГО МИСЛЕННЯ ПРИ
ФОРМУВАННІ «УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ» ДЛЯ ІНКЛЮ-
ЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Петренко Т. В., старший викладач кафедри автомобільного транспорту
та соціальної безпеки Інженерно-технологічного інституту Універ -
ситету «Україна» 
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ МОБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУ-
ЧАСНОГО МІСТА

Целовальнікова А. А., ст. гр. ДЗ-20-М кафедра дизайну Відкритого між-
народного університету розвитку людини «Україна»
Хавхун Г. М., канд. архіт., доц. кафедри дизайну
ОЗЕЛЕНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ВИ -
МОГ ЩОДО МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
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ПЕРЕКЛАДАЧ ЖЕСТОВОЇ МОВИ У ZOOM- ЯК ПІДКЛЮЧИТИ?

Під час Конференції Ви можете використовувати функцію закріплен-
ня (Pin) в Zoom, щоб міні-вікно з відео перекладача залишалася закріпле-
ним на екрані, коли він працює.

Просимо завчасно протестувати дану функцію до початку
Конференції.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРІВ І НОУТБУКІВ:

Наведіть курсор миші на вікно конференції, щоб викликати еле-
менти управління.

У верхній частині екрану відобразяться всі її учасники. Перемістіть
мишку на потрібну людину, вона буде підписана: Перекладач.

Тепер клацніть по кнопці з трьома крапками, що з’явилася.
В результаті відкриється контекстне меню. У ньому і буде потрібна

опція «Закріпити відео»:

Щоб відкріпити користувача, натисніть на відповідну кнопку «Від крі -
пити відео»:



АЛГОРИТМ ДЛЯ СМАРТФОНІВ І ПЛАНШЕТІВ:

Для початку зробіть свайп по екрану вліво декілька разів, щоб відкрити
вкладку з галереєю учасників. Виглядає вона приблизно так:

→→→→→→→→

Тепер швидко два рази натисніть на
того учасника, чию камеру ви хочете
закріпити.

Дочекайтеся відповідного оповіщен-
ня у вікні програми.

Щоб повернути все назад, знову на -
тис  ніть два рази на екран.
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Наукове видання

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: 
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ

INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: 
PROBLEMS, PROSPECTS, BEST PRACTICES

Тези доповідей 
ХХІ міжнародної науково-практичної конференції

м. Київ, 24–25 листопада 2021 р.
У двох частинах

Частина 1

Materials
of ХХІ Annual International Conference

Kyiv, November 24–25, 2021

Part 1

Комп’ютерна верстка — С. С. Думанецька
Дизайн обладинки — Н. А. Бабинець

Матеріали подані в авторській редакції.

Формат 60х84/16.
Ум. друк. арк. 33,8.

Наклад 150 прим. Замовлення №

Видавець і виготовлювач Університет «Україна»
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23

тел. (044) 424-40-69, (044) 424-56-26, e-mail: ukraina.vdk@email.ua.
Свідоцтво про держав ну реєстрацію ДК №405 від 06.04.01.


