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ВСТУПНЕ СЛОВО

Вельмишановні колеги! Дорогі друзі — учасники ХХІ Між на -
родної Конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми,
перспективи та кращі практики». Я щиро вітаю нас з цією подією і
дозволю собі нагадати всім нам, що перша міжнародна Кон фе рен -
ція «Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із
особливими 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 сьогодні вона звучить вже так: «Інклюзивне
освітнє середовище: проблеми, 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 адміні -
страція, Київська міська рада, Кабінет Міністрів України, Комітет
Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європей сь -
кого Союзу, Інститут соціальної та політичної психології НАПН
України, Фонд соціального 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 розвинутих країн — США, Німеччина,
Канада, Грузія, Великобританія, Франція, Нідерланди, Чехія,
Польща, Литва, Киргизстан, Пакістан, Нігерія та інші. Особливо
хочу  відмітити, що  в останні п’ять років до підготовці і проведення
нашої конференції дуже активно долучився Фонд імені Фрідріха
Еберта в Україні, за що ми дуже вдячні його директору Марселю
Рьотігу. Дякуючи підтримці фонду, сьогоднішній 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 всього людства на шляху розбудови високої світової цивілізації.
Сказане підтверджується й сьогодні надзвичайно важкою
санітарно-епідеміологічною ситуацією всього людства, обумов ле -
ної пандемією COVID-19. Так що, шановні колеги, ми робили і
будемо продовжувати робити дуже важливі справи.  
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За 20 років взяло участь більше 6000 учасників. Цього року ми
маємо 500 зареєстрованих учасників Конференції, зібрано 400 тез
доповідей.

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

Можна впевнено стверджувати, що народження та діяльність
Університету «Україна» — важливе, оригінальне і цікаве явище в
новітній історії України. Неможливо назвати багато прикладів, щоб
інноваційна думка декількох людей сколихнула величезну громаду,
яка долучилася до реалізації цієї ідеї. Університет «Україна»
твориться десятками регіонів і сотнями людей з усієї України.
Універ ситет «Україна» — майже ровесник втретє відродженої
української держави. Сьогодення слід визнати, що Університет
належить до потужних освітянських структур вищої освіти. За час
свого буття заклад пройшов складний шлях від інтеграції до
інклюзії. Саме ми були новаторами 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 інтенсивністю
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
студентів. Структурні підрозділи університету в усіх регіонах
України надають вищу освіту 850 студентам з інвалідністю, з них
520 навчаються в регіональних інститутах ТВСП та 330 у базовій
структурі.

Уявіть собі, шановні колеги, у скількох душах ми запалили вог -
ники надії на краще життя, а можливо, й на щастя. Хіба на це
можна жаліти зусилля і хіба це не може бути життєвою і святою
професійно-особистісною дорогою життя для багатьох педагогів,
науковців і вихователів? Нагородою цих зусиль був рекорд в 2018
році зареєстрований у Книзі Рекордів України, Категорія «Осві -
та» — найбільша кількість випускників з інвалідністю в Україні з
окремого навчального 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 за -
без печенні архітектурної безбар’єрності нашого університет сь ко го
містечка (пандуси, ліфти, звукові сигнали, позначки тощо), подо -
лан ні інформаційної бар’єрності навчального процесу, застосо -
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вують ся технології вищої інклюзивної освіти, яке створює для всіх
студентів з особливими освітніми потребами рівні можливості зі
своїми колегами в доступі до освітніх програм і послуг ЗВО, а також
формування в студентів з інвалідністю навичок самостійного
прийняття рішень, необхідних для всебіч но го персонального і
професійного розвитку, зокрема, зростання їхніх професійних,
наукових, творчих та фізкультурно-спортивних здібностей.

Останнім часом інклюзію розглядають ширше, ніж просто
забезпечення 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: «соціальна модель» — пов'язане поняття: «соціальна
інклюзія», яка передбачає залучення людини до активної діяльнос -
ті 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 громадськістю 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
глибоко проаналізують теоретико-методологічні та організаційні
засади навчання та виховання людей з інвалідністю в інклюзив -
ному просторі та віднайдуть нові конструктивні підходи до прак -
тич ного вирішення 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 ІІ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА УЧНЯМ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.

АДАПТАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА З БОКУ БАТЬКІВ

Антонюк Вероніка Сергіївна
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. Реалізація ідеї «суспільство для всіх» через інклюзію
можливе за умови застосування методів психологічної підтримки
учням з інвалідністю, а також нової освітньої філософії, що враховує
індивідуальні особливості таких дітей.

Annotation. The realization of the idea of   »society for all» through inclu-
sion is possible with the use of methods of psychological support for students
with disabilities, as well as a new educational philosophy that takes into
account the individual characteristics of such children.

Актуальність теми дослідження: Необхідно мати чітке уявлення
про рівень розвитку учня, його актуальні та потенційні можливос-
ті, потреби та життєві орієнтації. У сучасному світі суспільство
(клас, вчителі, люди без особливих потреб) по-різному ставиться 
до учнів з особливими потребами. У цій роботі ми ознайомимось 
із видами психологічної допомоги адаптації та підтримки з боку
батьків.
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Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 

Навчання дітей з особливими потребами ґрунтується на при-
нципах виваженої педагогіки, дієвість яких підтверджується і від
використання якої виграють усі діти. Вона передбачає, що несхо-
жість між людьми є природнім явищем. Через обмеження у спілку-
ванні, самообслуговуванні, пересуванні розвиток цих дітей знач-
ною мірою залежить від допомоги інших людей у задоволенні їхніх
потреб, а це становить багатогранний процес соціально-педагогіч-
ної інтеграції та процесу інклюзії, зокрема. Освіта дітей з особливо-
стями психофізичного розвитку є однією із найважливіших завдань
для країни. Це необхідна створення дійсно інклюзивного середови-
ща, де кожен зможе відчувати затребуваність свого існування.
Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалеж-
но від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потен-
ціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його 
членом. Водночас, наше сьогодення — це зміна ціннісних орієнта-
цій в освіті, визначення розмаїття кожної дитини, обумовлене змі-
ною освітньої парадигми на гуманістичну «освіта для всіх, школа
для всіх».

Мета роботи — дослідити методи психологічної допомоги
учням з особливими потребами.

Завдання дослідження — розкрити проблеми психологічної
допомоги учням з особливими потребами, адаптації та підтримки з
боку батьків.

Об’єкт дослідження — дослідження психологічної допомоги
учням з особливими потребами, адаптації та підтримки з боку батьків.

Предмет дослідження: психологічна допомога учням з особли-
вими потребами, адаптація та підтримка з боку батьків.

Методи дослідження. Теоретичні методи — аналіз, синтез, сис-
тематизація, порівняння, моделювання — застосовувалися для уза-
гальнення психологічної допомоги учням з особливими потреба-
ми, адаптації та підтримки з боку батьків, практичні та порівняльні
методи.

Наукова новизна одержаних результатів: Інклюзивне навчання
забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у загаль-
ноосвітніх школах за рахунок застосування методів навчання, що
враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклю-
зивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискри-
мінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але
створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.
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професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі

Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям
з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в сус-
пільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих трудно-
щів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцін-
ні члени суспільства. В інклюзивних класах діти з особливими
потребами включені в освітній процес. Вони осягають основи неза-
лежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування,
взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити
вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати самостійні
рішення.
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Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 

РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
З «ОБДАРОВАНИМИ» ДІТЬМИ 

В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Артемова Світлана Вавсилівна
соціальний педагог 

Бородянського академічного ліцею Київської області
svitalana-artemova@ukr.net

Анотація. Охарактеризовано діяльність соціального педагога
закладу освіти щодо роботи з підлітками, які мають ознаки девіан-
тної поведінки, та практичні прийоми формування психологічно стій-
кої особистості в соціумі.

Annotation. The activity of a social pedagogue of an educational institu-
tion in relation to work with adolescents who have signs of deviant behavior
and practical methods of forming a psychologically stable personality in
society are described.

Стигматизація у сучасному суспільстві є досить поширеним
негативним явищем, соціальний підхід до якого базується на уяв-
ленні про суспільну небезпеку чи безпеку поведінки людини.
Відповідно до нього, девіантною є будь-яка поведінка, яка є небез-
печною для суспільства чи несе загрозу як собі, так і оточуючим. 

При аналізі девіантної поведінки в закладі освіти соціальний
підхід орієнтовано на зовнішні форми адаптації, проте ігнорує
індивідуальну гармонійність особистості, пристосованість до само-
го себе, схвалення себе і відсутність так званих психологічних ком-
плексів і внутрішньоособистих конфліктів. Щодо підлітків, то
поняття „девіантна поведінка» зазвичай ототожнюється з поняттям
«дезадаптація», проявами якої є знижена успішність, хронічна чи
виражена неуспішність в життєво важливих сферах (сім’ї, міжосо-
бистісних стосунках, здоров’ї), конфлікти з законом, ізоляція, різні
форми булінгу.

Досвід роботи соціального педагога показує, що найбільш
поширеними поведінковими відхиленнями, що поєднуються з
шкільною дезадаптацією, є: систематичні дисциплінарні порушен-
ня, прогулювання навчання, агресивна поведінка, куріння, хулі-
ганство, регулярне вживання психоактивних речовин (алкоголь,
наркотики), сексуальні девіації, бродяжництво, скоєння злочинів.
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Останнім часом спостерігається поява нових форм девіантної пове-
дінки, пов’язаних з комп’ютерними технологіями (інтернет- та
ігрова зележність, залежність від соціальних мереж тощо).

Девіантна поведінка має складну природу, обумовлену різними
чинниками, що взаємодіють та взаємовпливають на розвиток осо-
бистості. Тому у роботі з дітьми-девіантами дуже важливо правиль-
но визначити фактор, що спричиняє негативний прояв. Роботу
соціального педагога спрямовано на усунення чи хоча б зменшен-
ня впливу зазначених факторів методами корекційної роботи, що
сприяє швидкій реабілітації дитини. При цьому варто зауважити,
що в такій роботі виключно важливим є індивідуальний підхід, під-
бір засобів та методів впливу, злагоджена робота та взаєморозумін-
ня зацікавлених сторін. 

В роботі соціального педагога з дітьми з девіантною поведінкою
доцільним є застосування різних форм роботи, зокрема: 

Побудова довірливі відносин — прохання про допомогу, вико-
ристовуючи цей метод як на уроці, так і під час індивідуальної бесі-
ди. Дитина починає відчувати себе потрібною, підвищується само-
оцінка та власна значущість.

Абстрагування (Я і він). Щоб з’ясувати моральні позиції дитини
та вміння поставити себе на місце іншого, порадьте оцінити вчин-
ки учасників певної історії, що допоможе учневі зрозуміти та спів-
переживати їм.

Обговорення публікації — підбір низки публікацій чи відеомате-
ріалів, у яких ідеться про різні злочини та інші асоціальні вчинки
людей, коментування підлітком вчинків та обговорення їхніх
наслідків, а також шляхів уникнення.

Добрий вчинок. Ненав’язливо мотивувати дитину надати допо-
могу тим, хто її потребує, формуючи навички жити і діяти так, як ти
хотів би, щоб ставилися до тебе.

Життєві цілі. Націлювати учня на необхідність планування влас-
ного життя, побудова планів та з’ясування разом із ним шляхів реа-
лізації, перешкод, та, відповідно, способів їх уникнення чи усунення.

Аналіз ситуацій. Запропонуйте описати події за минулий день
(тиждень, місяць) і після цього відповісти на запитання: як можна
було цей час прожити інакше? Що хотілося б змінити, зважаючи на
наслідки?

Особисто в роботі категорію дітей з девіантною поведінкою
називаю «обдарованими», оскільки, незважаючи на складність
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роботи з ними та виникаючими ситуаціями, в кожній дитині є пер-
лина, яку треба лише знайти. Покидаючи поріг школи, саме ці учні,
завжди вітаються і не відвертають голови, що надає сил вкладати
зусилля, знання та вміння соціального педагога в розвиток такої
нестандартної особистості. 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
ПОДРУЖНЬОГО КОНФЛІКТУ

Бандура Ольга Ігорівна
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.

Анотація. Тези акцентують увагу читача на негативній ролі кон-
флікту подружжя. Зокрема йдеться про психологічні наслідки, що
завдають травми кожному члену сім’ї. 

Annotation. Theses focus the reader’s attention on the negative role of
marital conflict. These include the psychological consequences of trauma to
every member of the family.

Сім’я є одним із найстаріших і найважливіших соціальних
інститутів суспільства, що впливає на формування та розвиток осо-
бистості, й водночас, має велике значення для стабільності та роз-
витку всього суспільства. Саме тому проблема подолання сімейних
конфліктів є однією з ключових у сфері сімейних відносин та
досить вагомо висвітлюється в сучасній сімейній конфліктології,
зокрема, працях М. І. Алексєєвої, Т. В. Андреєва, О. Я. Анцупова,
Т. В. Говорун, С. В. Дворняка, В. І. Зацепіна, Т. С. Кириленко,
С. В. Ковальова, О. С. Кочаряна, М. М. Обозової, О. Г. Прохорова,
С. Г. Шумана. 

У нашому дослідженні подружній конфлікт визначається, 
як прагнення людей задовольнити ті чи інші потреби або ство-
рити умови для їх задоволення без урахування інтересів партне-
ра та має наслідки не тільки для партнерів, але й для їх дітей, сус-
пільства. 

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 
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Психологічні наслідки подружніх конфліктів мають негативне
значення. Відсутність гармонії між партнерами й атмосфера самого
сімейного середовища створюють психологічно погані умови для
всіх її членів, носять конфліктний характер і можуть призвести до
появи психотравми (важких індивідуальних психічних переживань,
що грають значну роль для розвитку нервово-психічних захворю-
вань у кожного члена родини. 

Під психотравмуючими переживаннями розуміємо стан, який
сильно впливає на особистість через різні гострі ситуації в сім’ї,
має певні тривалості, чи повторюваність. Для цього стану харак-
терні туга, незадоволеність, пригніченість, страхи, занепокоєння,
тривога, почуття невпевненості, безпорадності, емоційна напру-
женість. Психічна травма виступає чинником, який вказує на
нездорову психологічну ситуацію в сім’ї, несприятливий вплив
якої може призвести до психічного розладу особистості кожного її
члена. 

Ще одним із наслідків подружнього конфлікту є сімейно-обу-
мовлена непосильна нервово-психічна напруга, що формується
під впливом чи тиском сім’ї, окремих її членів, шляхом тривалих
сварок в сім’ї й супроводжуються мовчанням, та /або видимою
байдужістю до партнера, зневагою, створенням перешкод для
вираження важливих для індивіда почуттів та задоволення значу-
щих потреб, постійне стримування емоцій, почуття протесту проти
втручання та антипатії до партнера, що обмежує, або забороняє
цей вираз. 

Найбільш характерними ознаками нервово-психічного напру-
ження є: дратівливість, знервованість, різке зниження фону
настрою («все стало немилим»), неглибокий сон із частими пробуд-
женнями, напади люті тощо.

Конфлікти в сім’ї створюють психотравмувальні умови для
подружжя, в результаті чого особистість набуває ряд негативних
властивостей, зокрема: закріплюється негативний досвід спілку-
вання, втрачається віра в можливість існування дружніх і ніжних
взаємин між людьми, накопичуються негативні емоції, з’являють-
ся психотравми (повна сімейна незадоволеність (різка розбіжність
між очікуванням і дійсністю, що виражається в нудьзі, безбарвнос-
ті життя, відсутності радості, ностальгічних спогадах про час до
шлюбу тощо)), «сімейна тривога» (сумніви, страхи, побоювання,
що стосуються, перш за все, дій інших членів сім’ї, зазвичай вини-

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі
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кає після конфлікту), нервово-психічна напруга і стан провини
(почуття винуватця в будь-якому конфлікті).

При виникненні конфліктів усередині сім’ї найбільше страж-
дають саме діти. Зокрема, вплив на дитину проявляється не від-
крито, як у ситуаціях сімей з асоціальною поведінкою, а побічно,
що неодмінно позначається на дитині і призводить до втрати від-
чуття захищеності, тривожності і серйозної психічної травми (як
наслідок: енурез, тики, страхи, порушення уваги та ін.). 

Діти (у тому числі і підлітки) не можуть усвідомити проблем і
суперечливості міжособистісних відносин і нерідко батьки не гре-
бують залучати дитину на свій бік під час конфлікту, заохочуючи
або караючи їх за поведінку, що доводить правоту протиборчих
сторін, і, таким чином, прагнуть підвищити власну значущість у
сім’ї або проектують свої проблеми на дитину, пред’являючи
невідповідні вимоги або, навпаки, абсолютне сприйняття всіх його
проявів. Це не дає дитині можливості повноцінно оцінити власну
поведінку і взаємини з оточуючими людьми, заважає їй бути
самою собою, проявляти інди відуальність, призводить до виник-
нення внутрішньоособистісних кон фліктів, емоційної нестійкості,
замкнутості та оволодіння сцена рію конфліктної поведінки як
єдиним методом вирішення проблем.

Подружні конфлікти істотно змінюють характер функціону-
вання сім’ї і спричиняють ряд негативних наслідків для суспіль-
ства: послаблення значення сім’ї як соціального інституту, її соці-
альних функцій і нерольових сімейних відносин. Усе це
призводить до того, що сім’я втрачає свої провідні позиції в соціа-
лізації індивідів, в організації дозвілля, зменшується значущість
кожного члена сім’ї, втрачається авторитет батьків, диференцію-
ються ролі різних членів сім’ї, з’являється тенденція знецінення
сімейних цінностей і відсутності віри в міцний шлюб і надійні від-
носини подружжя. Часто це спричиняє значні психотравмуючі
наслідки, у тому числі в майбутньому — проекцію на власні сто-
сунки в новій сім’ї.

Тому, актуальною є розробка системи психологічної допомоги
та підтримки подружжя задля упередження та усунення конфліктів.

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СИТУАЦІЇ КАРАНТИННИХ

ОБМЕЖЕНЬ ТА САМОІЗОЛЯЦІЇ

Безщасна Ольга Вікторівна
IV курс, група ЗПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О., к. психол. н., старший викладач

Анотація. У даних тезах визначені особливості організації життя
школярів, які формуються у ситуації карантинних обмежень та
вимушеної самоізоляції. Запропоновано можливі шляхи профілак-
тики виникнення тривожності та зниження стресу засобами психо-
логічного консультування.

Annotation. These theses determine the peculiarity of the organization of
schoolchildren’s life, which are formed in a situation of quarantine restricti-
ons and forced self-isolation. Possible ways for prevention of anxiety and
stress reduction through the psychological counseling are suggested.

В умовах самоізоляції важко утримати баланс у дитячо-батьків-
ських стосунках, а особливо тим батькам, у яких ростуть школярі.
Оскільки, сім’ї проводять разом набагато більше часу, ніж зазвичай,
це створює нові проблеми для відносин між дітьми та батьками, які
й без того можуть бути напруженими.

Введення карантину через поширення коронавірусної інфекції,
ситуація самоізоляції та тимчасового переходу на дистанційну
форму навчання всіх школярів може викликати стрес як у дорос-
лих, так у дітей. Це пов’язано з тим, що люди опинилися в нових
ситуаціях, з якими раніше не стикалися. А адаптація до таких умов
завжди потребує часу. 

Батьки постійно вирішують безліч різних завдань, а під час
карантину та періоду вимушеної самоізоляції у них зростає орга-
нізаційне та психологічне навантаження, у тому числі відпові-
дальність за якість дистанційного навчання дитини та організа-
цію дозвілля дитини вдома. У ситуації, що склалася, батькам і
близьким дитини важливо постаратися самим зберегти спокійне,
адекватне і критичне ставлення до того, що відбувається.
Емоційний стан дитини безпосередньо залежить від стану батьків
та близьких.
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Перша необхідна умова, яка допомагає підтримувати відчуття
стабільності у дітей — це збереження розпорядку та дотримання
режиму дня. Різкі зміни режиму дня можуть спричинити суттєві
перебудови адаптивних можливостей дитини та призвести до зайвої
напруги та стресу. Батькам рекомендують піднімати дитину при-
близно водночас, як і зазвичай. Режим дня для дітей необхідно
залишити тим самим: діти встали, поснідали, зробили ранкові про-
цедури та розпочали заплановану діяльність.

Наприклад, учні початкових класів не завжди відчувають час і
не вміють його планувати. Батьки можуть допомогти дитині склас-
ти план на кожен день, проговоривши з нею напередодні план на
завтра. Для наочності запланованих справ батькам спільно з молод-
шими школярами можна скласти чіткий розклад на кожен день із
розподілом часу на навчання та вільний час, не забуваючи про
творчість та спорт. Можна скласти табличку з розкладом, коли
навпроти виконаної справи дитина сама ставить галочку.
Оформлення такого розкладу діти із задоволенням візьмуть на себе,
виявляючи власну творчість.

Для продуктивності навчального процесу в домашній обстанов-
ці дуже важливою є організація робочого місця та комфортне сере-
довище під час уроків. Все, що потрібно дитині для занять, має бути
в зоні доступності руки, у той час як все, що може відволікати дити-
ну, має бути поза робочою зоною (домашні тварини, ввімкнений
телевізор, мобільний телефон та інші гаджети).

Обов’язково необхідно контролювати час роботи дитини за
комп’ютером. Час безперервної роботи за комп’ютером для молод-
ших школярів не повинен перевищувати 15 хв. Тому необхідно влаш-
товувати перерви кожні 15 хв. Дуже корисна дітям гімнастика для
очей, яка знижує напругу у м’язах. Ситуація, що склалася, призво-
дить до того, що дитина і навчається за комп’ютером, і грає, спілку-
ється, займається творчістю, дивиться фільми і мультики. Кожному
з батьків, виходячи з ситуації в сім’ї, варто подумати про те, щоб
включати в режим дня дітей інші види активності, крім комп’ютера,
оскільки, надмірне його використання може перешкоджати навчан-
ню, сну та психічному благополуччю. Тому, батькам краще, замість
того, щоб вводити односторонні обмеження на використання смар-
тфонів, підтримувати в розумних межах використання мультимедіа
та моніторити їх використання, тим самим допомагаючи дітям
самим навчитися регулювати власну поведінку. До того ж, часто саме
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батьки можуть бути не найкращим прикладом для дитини, тому,
вимоги, які висуваються до дітей, спершу мають виконувати батьки.

Коли виникає конфлікт, консультанти пропонують кілька стра-
тегій, які можуть допомогти, у тому числі заохочення дітей до
пошуку місця усамітнення та пошук альтернативних способів зв’яз-
ку зі своїми батьками, таких, як текстові повідомлення або обмін
нотатками у загальному журналі. 

У ситуації нестабільності часто виникає тривога та розгубле-
ність. Найефективніший спосіб подолати такі стани як у дітей, так
і у батьків полягає в тому, щоб зосереджуватися не на тому, що зараз
важко, недоступно чи непередбачувано, а навпаки — на тому, що
можна було б і добре було б зробити. Займатися доступними спра-
вами (домашніми, навчальними) у такій незвичайній ситуації, як
сьогодні, може здатися непотрібним («незрозуміло, що на нас
чекає, все може змінитися»), дивним («стежити за новинами важ-
ливіше, ніж читати літературу»), неможливим («у такому напру-
женні я все одно не зможу зосередитись») [1]. 

Однак насправді зосередження на звичних справах — знижує
напруження та ще й дозволяє не накопичувати справи на майбутнє.
Головна ідея полягає в тому, що перебування вдома — не покаран-
ня, а ресурс для освоєння нових навичок, отримання знань, для
нових цікавих справ.
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Анотація. В тезах висвітлено проблему психологічної самотності
людини. Описано основні види та прояви такого стану, особливості
переживання почуття самотності та методи, які використо-
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ву ються у психологічному консультуванні для роботи з такими 
клієнтами. 

Annotation. The thesis highlights the problem of human’s psychological
loneliness. The main types and manifestations of this condition, features of
excitement feelings of loneliness and methods which used in a psychological
counseling for work with such clients are described.

Актуальність проблеми самотності людини у суспільстві оче-
видна не лише для психологів. Самотність існує, з одного боку, як
об’єктивний стан ізоляції, автономії, невключення індивіда до
соціуму, a з іншого боку, як суб’єктивне переживання. Останнє,
може виникати в людини навіть ситуаціях інтенсивного спілкуван-
ня. Самотність як стан може бути вимушеною або бажаною. Як
переживання, самотність може впливати на життєдіяльність дес-
труктивно, але може вести також до творчого прояву. 

І все ж, до консультанта клієнт звертається, зазвичай, коли пере-
живає самотність як страждання. Консультанти-психологи зазнача-
ють, що проблема самотності виникає у клієнтів дуже часто, щонай-
менше 70–80% звернень прямо чи опосередковано пов’язані з
переживанням самотності. У той же час клієнти рідко спочатку заяв-
ляють самотність як свою проблему, вони говорять про супутні
почуття, стани, вказують на труднощі у відносинах з оточуючими [1].

С. Г. Корчагіна виділяє 3 види самотності: дифузну, відчужену та
дисоційовану. Люди, які відчувають дифузну самотність, відрізня-
ються підозрілістю в міжособистісних відносинах, збудливістю,
тривожністю та емотивністю характеру, гостро реагують на стреси,
обирають стратегію пошуку співчуття та підтримки [2].

Відчуженій самотності властива збудливість, тривожність,
низька емпатія, протиборство у конфліктах, виражена нездатність
до співробітництва, залежність у міжособистісних відносинах. 

Дисоційована самотність виражається у тривожності, збудли-
вості та демонстративності характеру, високій чи низькій емпатії,
егоїстичності та підпорядкованості у міжособистісних відносинах.

За даними дослідження можемо зробити висновок, що чолові-
ки більш недовірливі у відносинах з людьми, відчувають пригніче-
ний стан, гостро переносять стреси, чекають підтримки з боку. 

Жінки відчувають тривожність, демонстративно показують свій
характер, виявляють егоїстичність і небажання ділити іншу (близь-
ку) людину з будь-ким. 
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Психологічна консультативна робота з людьми спрямована на
зміну образу «Я», подолання негативного ставлення до себе. Для
цього можуть використовуватися когнітивні техніки в поєднанні з
психодрамою. Цілеспрямована психологічна допомога людям, які
переживають суб’єктивне почуття самотності, передбачає розвиток
рефлексії та формування стійкої позитивної самооцінки, викорис-
тання у роботі програми соціально-психологічного тренінгу, під час
якого можна вирішувати питання розвитку особистості, психоло-
гічної допомоги та підтримки.

У роботі з клієнтом психолог-консультант приймає позицію
фасилітатора і на першому етапі допомагає усвідомити та відреагу-
вати актуальні переживання. На другому етапі консультант, визна-
чаючи локус контролю клієнта, прагне привести його до балансу
між тенденціями звинувачення себе та звинувачення оточення у
покладанні відповідальності за власні негативні переживання. 

Робота консультанта третьому етапі, передусім, передбачає
актуалізацію в клієнта інтересу до свого майбутнього — це найваж-
ливіша умова ефективності подальшої взаємодії. Надалі консуль-
тант ставить завдання подолати одностороннє ставлення клієнта до
самотності, показує, що це переживання може відкривати нові
можливості. 

Якщо клієнт визнає можливість побудови оптимістичних пер-
спектив свого майбутнього, консультант починає роботу з моде-
лювання різних варіантів поведінки у його конкретній життєвій
ситуації. 

На етапі готовності зробити «крок у майбутнє» клієнту необхід-
на практика прийняття нових позицій, часто невідомих соціальних
ролей. Вирішення цього завдання є найбільш ефективним у пси-
ходраматичній групі. 

Психодраматичний процес може дати потужний поштовх до
зміни, оскільки йому притаманний і катарсис, і когнітивне 
усвідомлення. Результатом успішної психодраматичної роботи
стане можливість більш повного і спонтанного самовираження,
впевненість у своїх здібностях будувати гармонійні стосунки з
іншими. 

Не завжди можливе включення клієнта до групової роботи,
проте окремі психодраматичні техніки можуть бути використані і в
індивідуальній консультативній роботі.
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Анотація. В даних тезах розглянута проблема розлучення та особ-
ливостей міжособистісних відносин між колишнім подружжям після
розірвання стосунків. Висвітлені основні причини формування нега-
тивного ставлення до колишнього партнера та до себе, a також спо-
соби надання психологічної допомоги партнерам у період розлучення.

Annotation. Tthese theses consider the problem of divorce and peculiari-
ty of the interpersonal relations between the former spouses after divorce. The
main reasons for the formation of a negative attitude to the former partner
and to yourself, and the ways to provide psychological assistance for partners
during divorce are also highlighte.

Незалежно від того, за чиєю ініціативою стався розрив шлюбу,
кожен з подружжя переживає пекуче почуття провини. За те, що не
зміг зберегти стосунки. За переживання своїх дітей, якщо вони є,
батьків, родичів, друзів. За те, що, переживає негативні почуття до
найближчої колись людини. За те, що вимушений говорити про
матеріальне, ділити речі і повертати подарунки. 

Дуже часто в процесі розлучення люди проявляють не кращі
свої якості, з самих глибин підсвідомості виходить на світло вели-
чезний потік негативної інформації, про яку вони навіть і не підоз-
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рювали. A, оскільки, переживати це почуття просто нестерпно,
колишні партнери дуже часто вважають за краще трансформувати
його в почуття озлобленості щодо протилежної сторони.

Зароджується почуття невпевненості в собі. На жаль, доводить-
ся констатувати, що лише небагатьом індивідуумам розлучення
приносять розкутість і упевненість в собі. Більшість же розлучених
випробовують жорстоку розчарованість у своїх талантах, красі,
людських якостях і інших цінних сторонах своєї особистості [1].

Сучасна людина згідно з сумною статистикою з великою час-
ткою вірогідності може виявитися в ситуації розлучення. 

За статистичними даними не менше 1/3 усіх сімей розпадаєть-
ся, причому молодь складає більшу їх кількість. Таке знецінення
шлюбу є його необдуманістю як молодими парами, так і парами,
що укладають повторні шлюби, не вирішивши колишніх проблем,
не переосмисливши позицій і вимог в колишній сім’ї. Шлюб, що
знаходиться в таких умовах, як правило, закінчується розлученням
в перші сім років шлюбу. 

Але розлучення це підсумок тривалого процесу віддалення
подружжя один від одного. Жінки раніше починають відчувати
незадоволення від шлюбу, але, як правило, рішення про розлучен-
ня частіше приймають чоловіки. 

Особливо важко переживається розлучення, якщо сталася зрада
одного з подружжя. Тоді це не просто розвал сім’ї, а жорстоке
потрясіння, що супроводжується відчуттям нікчемності того, кого
зрадили. І переживання від втрати ідеального і очікуваного образу
шлюбу подібні до переживань від смерті близької людини. 

У партнера, якого покинули, різко зменшується рівень само-
оцінки, він перестає довіряти іншим людям і навіть починає їх уни-
кати. Жінки почувають себе пригніченими і злими, а чоловіки від-
чувають неуважність. Особливо яскраво це простежується у тому
випадку, якщо характер міжособистісних стосунків подружжя
носив форму залежності. В цьому випадку стан депресії набуває
затяжної форми, а на першому плані з’являється руйнівне почуття
самотності, визначальним моментом якого, стає приреченість, і
відсутність віри в майбутнє.

Після поступового спаду депресії починається стадія адаптації.
Людина знову вчиться жити самостійно. Жінки, які активно працю-
вали над своєю кар’єрою в період заміжжя, розлучення приймають
менш хворобливо. І справа навіть не в матеріальному благополуччі,
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а в почутті власної корисності, яке дає робота. Той же з подружжя,
який до розлучення вів активне громадське життя: робота з людьми,
часті контакти з друзями, швидше справляється з депресією і нала-
годжує нові знайомства з представниками протилежної статі [2]. 

В період адаптації дуже важлива підтримка родичів і друзів, які
допоможуть розділити горе. Не менш важливе видалення сумнівів у
власній непривабливості. Для відновлення зниженої самооцінки
можуть підійти саморозвиваючі заняття, захоплюючі хобі, корисна
діяльність і багато чого іншого, що дає ефект самореалізації і само-
ствердження. Дуже важливо не ізолюватися від навколишнього
«жорстокого» світу. 
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ЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНИХ ЧИННИКІВ
ІЗ СУБ’ЄКТИВНИМ ВІДЧУТТЯМ ЩАСТЯ

Бочеварова Олена Олександрівна
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Анотація. В даних тезах висвітлено інформацію щодо поняття
щастя та його різноманітних проявів. Надається перелік вітчизняних
та зарубіжних авторів досліджень різних аспектів проблеми щастя.
Незважаючи на безліч точок зору, до сих пір немає єдиного опису фено-
мена щастя. Щастя, як певне психологічне явище практично не розгля-
дається, найчастіше, його вивчають з позиції об’єктивного підходу.

Annotation. These theses highlight information on the concept of happiness
and its various manifestations. A list of domestic and foreign authors of
research on various aspects of the problem of happiness is provided. Despite the
many views, there is still no single description of the phenomenon of happiness.
Happiness, as a certain psychological phenomenon is practically not consid-
ered, most often, it is studied from the standpoint of an objective approach.
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Щастя називають феноменом, пов’язаним зі світом вірувань і
уявлень про найвище і бажане. Питання пошуку щастя, його чітке
визначення, виявлення основних ознак і якісних показників цього
явища існують рівно стільки ж, скільки існує і сама людина. Однак
до сих пір поняття щастя насилу піддається суворому науковому
опису. Дане поняття має безліч визначень і, відповідно, емпіричних
підходів в сучасній психологічній науці.

Переживання почуття щастя, задоволеність життям в цілому,
явище суб’єктивного благополуччя привертають увагу дослідників
різних галузей науки вже досить довгий час. Однак до сих пір не
були з’ясовані питання про те, які особистісні характеристики
пов’язані з переживанням щастя, тобто невідомі ті підстави, на
яких базується настільки буденне явище.

Сучасні дослідні роботи, що стосуються уявлень про щастя,
доводять феноменологічність поняття «щастя», детермінанти
виникнення якого обумовлюються не тільки суб’єктивними, а й
об’єктивними факторами. У вітчизняній психології дослідження
різних аспектів проблеми щастя ведуться такими дослідниками, як,
В.А. Петровський, О.З. Шапіро, А.В. Вороніна, І.А. Джідарьян,
Л.В. Жуковська, В.М. Духневич та ін. Серед зарубіжних праць на
сучасному етапі можна відзначити дослідження К. Роджерса,
М. Се лігмана, Дж. Вейланата, Д. Майерса, К. Ріффа, М. Чік сент -
міхайі.

Об’єктом психологічних досліджень щастя і його переживання
виступили відносно недавно в першу чергу через те, що дане понят-
тя багатогранне, його складно піддати концептуалізації, що неми-
нуче призводить до труднощів емпіричних підходів до даного пси-
хологічного явища. Різноманітні дослідні роботи надихалися, з
одного боку, практичними завданнями соціальної психології, зок-
рема психології засобів масової інформації, психології реклами,
психології торгівлі, які ставлять перед собою завдання найбільш
ефективного впливу на споживачів з метою їх максимального задо-
волення. Дані дослідження дозволяють створювати у людей почут-
тя задоволення, яке в подальшому активно експлуатується. З іншо-
го боку, роботи привертали увагу психологів до позитивних
почуттів і станів. Всебічне емпіричне вивчення цих почуттів і станів
виявилося пов’язаним з розвитком гуманістичного спрямування,
відбулася переорієнтація дослідницьких цілей з патології на
«норму». «Норма» саме стала розумітися як оптимальний рівень
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функціонування, розкриття творчого потенціалу особистості, осво-
єння і позитивної життєвої орієнтації.

Незважаючи на безліч точок зору, до сих пір не сформувався
концептуальний апарат опису феномена щастя, уявлення про
нього, не визначені зміст і обсяг даного поняття, відсутній мето-
дичний інструментарій для його фіксації і кількісного виміру. Крім
того, в сучасній психології практично відсутні емпіричні дослід-
ження цієї психологічної категорії. Все це свідчить про актуаль-
ність обраної нами теми кваліфікаційної роботи.

На даний час дослідження питань психології щастя пов’язане з
тим, що в суспільстві спостерігається постійне зростання числа
стресових ситуацій, ускладняються конструювання людьми влас-
ного життя, все складніше зробити вибір життєвих орієнтирів, що
призводить до складнощів соціалізації через глобальні зміни струк-
тури норм і цінностей сучасного суспільства. 

Теоретичний огляд проблеми показав, що розробка питання
щастя почалася з його негативних значень або з того, що Зигмунд
Фройд називав «нормальним нещастям повсякденності». Після
цього понад півстоліття, як зауважив М. Селігман, психологія, по
суті займалася вивченням однієї-єдиної проблеми — проблеми
психічних захворювань людини. Ця односпрямованість предмету
дослідних робіт по-справжньому почала зникати лише в другій
половині двадцятого століття. Відбувалося це під впливом робіт
гуманістичних психологів

У межах вітчизняної психологічної школи щастя розглядається
як певна цінність, а також як деякий емоційний стан
(І.А. Джидарьян, О.Н. Леонтьєв, Д.О. Леонтьєв, Б. І. Додонов,
Є.П. Ільїн та ін.). Однак, як показав нам проведений інформацій-
ний пошук, до сих пір не існує єдиного, прийнятого всіма визна-
чення та теорії щастя. Також недостатньо вирішеними є питання
об’єктивізації суб’єктивного відчуття щастя і уявлення про щастя.
Щастя, як певне психологічне явище практично не розглядається,
найчастіше, його вивчають з позиції об’єктивного підходу.

Дослідження детермінанту щастя ускладнюється тим, що дане
поняття дуже специфічне.

У зв’язку з цим практичне дослідження феномену щастя
відкриє безліч можливостей для виявлення його усвідомлюваної
основи, дозволить встановити певні відносини між досліджуваним
поняттям і свідомістю людини.
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Анотація. У даних тезах описані основні види несприятливих емо-
ційних станів подружжя, їх причини виникнення та методи психоло-
гічної діагностики. Визначені основні способи надання психологічної
допомоги подружжю у подоланні несприятливих емоційних станів, a
також описано метод використання генограми у сімейному консуль-
туванні.

Annotation. These theses describe the main types of unfavorable emotio-
nal condition of the spouses, their causes and methods of psychological diag-
nosis. The main ways of providing psychological assistance of spouses for
overcoming unfavorable emotional condition are identified, and the method
of using the genogram in a family counseling is also described.

Із соціально-психологічного погляду сім’я є малою соціальною
групою людей, що заснована на шлюбі та (чи) кровній спорідне-
ності і функціонує на основі спільного побуту, матеріальної і
моральної взаємодопомоги.

Задоволеність шлюбом залежить також від узгодженості
шлюбно-сімейної мотивації, яка багато в чому зумовлює його
стабільність. Розрізняють такі фактори стабільності сім’ї: 
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– дієвість правових і моральних норм, стабільність соціальної
системи, культурних і національних традицій, рівень життя у краї-
ні, очікування референтних для сім’ї людей, готовність до сімейно-
го життя; 

– матеріальні і соціальні умови життя; 
– шлюбно-сімейна мотивація конкретної сім’ї; 
– рівень подружньої сумісності, особливості міжособистісного

спілкування подружжя, у яких виявляються їхні почуття (любов,
відповідальність, почуття обов’язку тощо).

Основними факторами, що формують стабільність шлюбу, є
внутрішні суб’єктивні, тобто психологічні. Насамперед — це
подружня сумісність як соціально-психологічний показник згурто-
ваності сім’ї, функціональна рольова узгодженість, тобто узгодже-
ність структури, розуміння, розподілу і прийняття сімейних і міжо-
собистісних ролей [1].

Вищим рівнем сумісності є ціннісно-орієнтаційна єдність, що
фіксує ступінь збігу оцінок подружжям сімейних цілей і цінностей.

В основі дослідження лежить гіпотеза про те, що основною при-
чиною розвитку несприятливих емоційних станів подружжя є, якраз,
наявність різноспрямованих ціннісних орієнтирів і установок.

Був виявлений характер зв’язку з цим: розбіжності в ціннісних
орієнтаціях подружжя ведуть до розвитку депресивності і тривож-
ності у обох з подружжя.

У більшості випадків розбіжності виникають:
– через прагнення молодих чоловіків до цінності «задоволення»

при високому рівні цінності «почуття обов’язку» у жінок;
– через високу оцінку значущості сексуальних стосунків у

шлюбі у чоловіків при невисокому оцінюванні цієї складової жін-
ками.

Результати методик показали, що наявність невисокого рівня
значущості сексуальних відносин у одного з подружжя при високій
значущості цієї складової у другого, тягнуть підвищення рівня три-
вожності у першого. Значимість почуття обов’язку у одного з
подружжя тягне до розвитку у нього депресії при меншовартості
почуття обов’язку у другого чоловіка.

Основною метою, яка стоїть перед сімейним консультуванням,
є вивчення проблеми члена або членів сім’ї для якісних змін взає-
модії у ній і забезпечення можливості особистісного росту.
Консультант повинен прагнути до виявлення індивідуальних при-
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чин сімейних дисгармоній і сприяти усуненню цих причин у конк-
ретних ситуаціях.

Предметом аналізу в рамках сімейного консультування є уста-
новки членів сім’ї, структура сім’ї, розподіл ролей всередині сім’ї,
характер взаємозв’язків між її членами, процеси лідерства і розпо-
ділу влади, сімейні конфлікти тощо.

Збираючи інформацію про сім’ю, спеціалісти можуть більше
дізнатися про всіх її членів, про причини криз, що виникали у сім’ї,
а також про сильні сторони та внутрішні ресурси даної сім’ї [3].

Відобразити прихильність та зв’язки, що існують у родині,
можна за допомогою генограми, яка є хорошим інструментом для
ілюстрації та аналізу багатьох аспектів сімейного життя.

Генограма — графічне зображення сімейних стосунків у певній
сім’ї, форма запису сімейного родоводу, в якій доступно у графічній
формі фіксується інформація про всіх членів родини не менш ніж
трьох поколінь [2].

Генограма показує також структуру сім’ї та взаємини між її чле-
нами. Пошук інформації для складання генограми допоможе сім’ї
побачити свої сильні сторони, приховані ресурси та сформувати
відчуття самоідентифікації.

Генограму можна назвати «картою» взаємостосунків у сім’ї, на
якій зазначено імена, вік, дати шлюбів, розлучень, дати смерті, хво-
роби членів сім’ї, а також усі найважливіші події в їхньому житті та
інші ключові факти.
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Анотація. У даних тезах розглянуто проблему когнітивних стилів
особистості як індивідуально-своєрідних форм розуміння реальності.
Когнітивні стилі виявляються як певні схильності, ставлення, диспо-
зиції, установки, способи і манера діяти, які домінують. Фактично,
знання про когнітивний стиль діяльності індивіда відкриває шлях до
цілеспрямованого формування і організації вмінь та навичок у вивченні
будь-якого матеріалу, який засвоюють студенти.

Annotation. Tthese theses consider the problem of cognitive styles of per-
sonality as individual-peculiar forms for understanding of reality. Cognitive
styles are detected as certain penchants, attitudes, dispositions, installations,
ways and manner of acting that dominate. In fact, knowledge of the cognitive
style of the individual are opened the way for the purposeful formation and
organization of skills for studying of any material that students learn.

Проблематика когнітивного стиля (КС) займає особливе місце
у системі психологічного знання, находячись на стику психології
пізнання та психології особистості. Одним з суттєвих факторів, які
стимулювали стильові дослідження, є зацікавленість до людської
індивідуальності та переконливість в існуванні властивих всім
людям індивідуально-своєрідних форм розуміння реальності.

Проблематика когнітивних стилів дає простір для творчої, про-
фесійної думки, дозволяє будувати цікаві гіпотези, розробляти пер-
спективні програми майбутніх теоретичних та прикладних дослід-
жень [1].

Важливо не лише визначити пізнавальні стилі та, зокрема,
місце КС серед існуючих пізнавальних стилів, а створювати умови
діяльності, зокрема, навчальної для більш повного прояву специ-
фічних особливостей власного ментального досвіду особистості на
основі взаємодії всіх рівнів стильової поведінки, що буде сприяти
поширенню арсеналу способів пізнання та формуванню гнучких
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механізмів власної пізнавальної активності та наддасть можливість
особистості підвищити ефективність навчальної діяльності.

Необхідність вивчення когнітивно-стильових характеристик
зумовлено, перш за все, особливостями сучасного стану нашого
суспільства, в якому зроблений акцент на розвиток особистості. 

Серед факторів, які впливають на взаємодію особистості із дійс-
ністю, врахування когнітивного стилю надає особливе значення
дослідженням, спрямованим на отримання цілісної уяви про осо-
бистість. Когнітивний стиль в значній мірі зумовлює поведінку
особистості та її діяльність, зокрема, навчальну та виступає важли-
вою характеристикою життєдіяльності людини.

Природу когнітивного стилю розглядали представники різних
психологічних напрямків. Внутрішня організація процесів пере-
робки інформації та їхній вплив на спосіб дій особистості, побудо-
ва людського пізнання в цілому та, зокрема, закономірності оброб-
ки різного роду сигналів, які лежать в основі пізнавальних
процесів — це питання, які цікавили психологів минулого століття
і які ще недостатньо розроблені сучасною наукою. 

Та слід зазначити, що загальним у розумінні когнітивного
стилю будь-якого підходу є взаємодія пізнавальної (когнітивної) та
особистісної складових, яка впливає на прийняття рішень та
розв’язання завдання особистістю. При цьому, ця взаємодія фор-
мує індивідуально стійкі способи пізнання та діяльності. 

Кожна особистість пізнає світ завдяки тому стилю, який у неї
сформувався. Іноді особистість не може собі уявити, що можна
інакше мислити та діяти, тому оцінює події та оточуючий світ лише
у межах звичного. 

Отже, пізнавальні стилі приносять користь особистості у тому
випадку, коли вони позитивно впливають на ефективність інтелек-
туальної діяльності. Саме тому важливо не лише визначити пізна-
вальні стилі та, зокрема, місце КС серед існуючих пізнавальних
стилів, а створювати умови (як у навчанні так і в професійній діяль-
ності) для зросту індивідуальної своєрідності складу розуму.
Прагнення до більш повного прояву специфічних особливостей
власного ментального досвіду особистості на основі взаємодії всіх
рівнів стильової поведінки буде сприяти поширенню арсеналу спо-
собів пізнання та формуванню гнучких механізмів власної пізна-
вальної активності, що наддасть можливість особистості підвищу-
вати ефективність діяльності.
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Анотація. В даних тезах розглянуто проблему лідерства у малій
групі на прикладі юнацької спортивної команди. Дослідження психоло-
гічних особливостей лідерства у командних видах спорту залишаєть-
ся надзвичайно актуальним та перспективним для підвищення резуль-
тативності у спорті.

Annotation. Tthese theses consider the problem of leadership in a small
group on the example of a youth sports team. The research of the psycholog-
ical features of leadership in team sports still extremely relevant and promis-
ing for increase efficiency in sports.

Лідерство — це мистецтво впливу на людей, натхнення їх на те,
щоб вони з доброї волі прагнули досягти певних цілей. Лідер — це
людина, яка об’єднує, спрямовує дії всієї групи, яка приймає та під-
тримує його дії, за яким група людей визнає право приймати рі шен -
ня у значущих для неї ситуаціях. Тобто, лідером є найбільш автори-
тетна особистість, що реально грає центральну роль в організації
спільної діяльності та регулюванні взаємин у цій групі. Лідерство є
дуже поширеним явищем у спільній діяльності людей [1].

У соціальній психології виділяють низку концепцій, що розгля-
дають теорію походження лідерства: особистісний підхід (теорія
«рис лідерства»), поведінковий підхід («ситуаційна теорія лідер-
ства»), «синтетична теорія лідерства». Також у соціальній психоло-
гії було виявлено три основні стилі лідерства: демократичний, авто-
кратичний та ліберальний.

Лідерство у командних видах спорту розглядається як природ-
ний та соціально необхідний процес самоврядування між спор-
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тсменами у зв’язку з цілями та завданнями їхньої спільної діяль-
ності. Особливо гостро таке питання виникає у юнацькому спорті.
Як правило, наявність лідера у команді забезпечує успіх загально-
командної діяльності. Однак, часто у реалізації лідерства у команді
виникають труднощі, особливо у юнацьких збірних [2].

Як відомо, спортивна команда є малою групою, яка характери-
зується певними психологічними особливостями і системою відно-
син між спортсменами. Спортивна практика вимагає створення
оптимального соціально-психологічного клімату у спортивної
команді, тобто. підбору команди таким чином, щоб усі її члени
успішно взаємодіяли у грі та ладнали між собою. Найчастіше тре-
неру у вирішенні непростого педагогічного завдання щодо побудо-
ви правильних взаємин у групі допомагає спортсмен–лідер.

У спортивній команді формування взаємовідносин між спор-
тсменами впливає вплив об’єктивних і суб’єктивних чинників,
серед яких важливу роль грає соціально-психологічний феномен
лідерства.

У спортивній команді лідер може виконувати різноманітні фун-
кції. У зв’язку з цим прийнято лідерські ролі диференціювати.
Дослідження показують, що є дві основні лідерські ролі: роль
інструментального (ділового) лідера і роль експресивного (емоцій-
ного) лідера.

Дослідження проводилось серед учасниць дівочої команди з
волейболу, дівчат віком 17–19 років. 

Результати оцінки рівня самоактуалізації особистості дівчат із
волейбольної команди за двома базовими шкалами показав, що
20% їх набрали високий бал, тобто. у них є здатність переживати
теперішній момент свого життя у всій його повноті, бачити своє
життя цілісним; їм характерна спрямованість їхньої особистості на
себе та спрямованість на інших, вони відносно незалежні у своїх
вчинках (за соціометрією набули статусу «зірка»). Ще 50% дівчат
набрали середні бали, а 30% — низький бал.

При діагностиці домінуючої спрямованості особистості виявле-
но, що у спортсменок переважають ділова і колективістська спря-
мованість особистості.

Результати соціометричної методики показали, що серед спор-
тсменок волейбольної команди лідерство у формальних та нефор-
мальних відносинах не збігається — одна спортсменка з високим
рівнем самоактуалізації та діловою спрямованістю особистості є
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формальним лідером, а інша з високим рівнем самоактуалізації та
колективістською спрямованістю особистості — емоційним ліде-
ром команди.

Таким чином, очевидно, що знання соціально-психологічних
основ формування взаємин у спортивній групі, а також індивіду-
ально-психологічних особливостей особистості спортсменів допо-
магає тренеру зробити спортивну діяльність команди більш ефек-
тивною. При цьому лідер у спортивній групі може бути не один, що
може допомогти тренерові в його діяльності, так і ускладнити її.
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Анотація. В тезах висвітлений еволюційний контекст питання
мотивації професійної діяльності та зазначено основні передумови
актуальності вивчення чинників мотивації професійної діяльності
персоналу приватних організацій. Встановлено, що з урахуванням
складності суспільних відносин професійна діяльність дає можли-
вість людині реалізувати широкий спектр мотивів. Вказано на
зв’язок психологічних чинників мотивації трудової діяльності в ціло-
му з формуванням мотивів вибору професії, які, у свою чергу, мають
вплив на мотиви вибору конкретного місця роботи. Зауважено, що
чинники зниження мотивації професійної діяльності не завжди
мають безпосередній зв’язок зі звільненням. В тезах зроблено акцент
на важливості дослідження мотивації праці при вирішенні питань,
що стосуються залучення, утримання і забезпечення продуктивної
роботи персоналу, а також забезпечення його психологічного благо-
получчя.
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Annotation. These theses highlight the evolutionary context of the issue of
motivation of professional activity and outline the main reasons for the rele-
vance of studying the factors of motivation of professional activity of person-
nel in private organizations. It has been established that taking into account
the complexity of social relations, professional activity enables a person to
realize a wide range of motives. The connection of psychological factors of
general labor activity motivation with the formation of motives for choosing a
profession, which, in turn, influence the motives for choosing a particular
place of work, has been pointed out. At the same time, it is noted that the fac-
tors of decreased motivation of professional activity are not always directly
related to dismissal. Emphasis has been placed on the importance of study of
labor motivation in addressing the issues related to attracting, retaining and
ensuring productive work of personnel and ensuring their psychological
wellbeing.

Протягом всієї історії людства праця була і залишається основ-
ним способом забезпечення існування людини. Незважаючи на
ускладнення та поділ праці, розвиток виробництва, диференціацію
та конкретизацію різноманітних спеціальностей, які відбувалися в
ході ускладнення суспільних відносин, праця, зокрема і професій-
на, займає одне з ключових місць серед інших активностей люди-
ни. При цьому трудова діяльність людини не є генетично обумов-
леною — еволюція надала людині лише передумови для переходу до
праці, і уміння працювати людина набуває протягом життя. З огля-
ду на те, що професійна діяльність у звичному для нас розумінні не
задана людині від природи, постає питання про те, що спонукає
людину до відповідної професійної діяльності.

У сучасних соціально-економічних умовах людські ресурси, їх
особистісні характеристики і професійна компетентність стають
визначальним фактором конкурентоспроможності будь-якої орга-
нізації. Акцент на людських ресурсах є потужним фактором роз-
витку галузей, пов’язаних з технологіями, наукою, освітою тощо. В
цих умовах на перший план виходять питання залучення, утриман-
ня і мотивації кадрів. Відправним кроком на шляху вирішення
цього питання має стати різнобічне дослідження мотивації праці
персоналу організації.

Поряд з аналізом основних теоретичних аспектів мотивації
професійної діяльності, зокрема поняття мотиву і мотивації, їх
характеристики та сутності, а також дослідженням поняття мотива-
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ції професійної діяльності персоналу організації, нами було розгля-
нуто основні теорії, що стосуються особливостей мотивації профе-
сійної діяльності — змістові теорії Д. МакКлелланда, А. Маслоу,
Ф. Герцберга, процесуальні теорії Б. Скіннера, В. Врума, а також
теорії, засновані на ставленні людини до праці (Д. Макгрегор,
В. Оучі). 

Крім того, окрему увагу було приділено дослідженню видів моти-
вів та їх впливу на професійну діяльність людини, адже враховуючи
складність суспільних відносин, пов’язаних із професійною діяль-
ністю в рамках організації, така діяльність дає можливість людині
реалізувати широкий спектр мотивів — від процесуально-змістових
мотивів, безпосередньо пов’язаних із суттю та змістом виконуваної
діяльності, так і інших мотивів, зокрема самоствердження, ідентифі-
кації з іншою людиною, влади, саморозвитку, досягнення, афіліації,
альтруїстичні мотиви тощо (Борисова Е. А., 2007). 

Дослідження психологічних аспектів мотивації вибору профе-
сії, місця роботи та особливості мотивації в ході трудової діяльнос-
ті свідчить про те, що мотиви трудової діяльності ведуть до форму-
вання мотивів вибору професії, а останні — до мотивів вибору
місця роботи (Ильин Е. П., 2003). Крім того, в ході аналізу було
приділено увагу факторам, що знижують мотивацію до професійної
діяльності або призводять до звільнення. Ці групи факторів не є
тотожними: фактори зниження мотивації професійної діяльності
не завжди приводять до звільнення, а звільнення не завжди
пов’язане зі зниженням мотивації.

Шлях до ефективної професійної діяльності людини, серед
іншого, лежить через розуміння її мотивації. Мотивацією складно
керувати ззовні, адже мотиви формує сама людина під впливом
зовнішніх чинників, з урахуванням своїх індивідуальних особли-
востей. Проте розуміння того, що спонукає конкретну людину до
діяльності та які мотиви лежать в основі її дій, є вкрай корисним як
для самої людини, так і для організації: усвідомлюючи особливості
власної мотивації, працівники можуть враховувати їх у власній
кар’єрній стратегії та дбати про власне психологічне благополуччя,
в той час як організація з урахуванням відомостей про мотивацію
може розробити ефективну систему форм та методів взаємодії з
персоналом.
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роботи та гуманітарних дисциплін

Анотація. Першим і головним інститутом соціалізації у дитини
починається із спілкування мами, (або людини, яка її замінює) та її
сім’ї. Дошкільний вік є одним із важливих етапів соціалізації, коли
дитина не лише набуває знання, формує власний світогляд, але і отри-
мує навички самоконтролю, взаємодії з колективом, уміння вирішува-
ти складні життєві ситуації.

Аnnotation. The first and foremost institution of socialization in a child
begins with the communication between the mother (or the person who
replaces her) and her family. Preschool age is one of the important stages of
socialization, when the child not only acquires knowledge, forms one’s own
worldview, but also acquires skills of self-control, interaction with the team,
the ability to solve difficult life situations.

Проблема розвитку спілкування однолітків у дошкільному віці
відносно молода, але інтенсивно розвивається. Люди не володіють
від народження всіма необхідними навичками для життя в суспіль-
стві, вони набувають їх впродовж життєвого шляху. Ці знання і
навички індивід отримує під час спілкування з іншими, що робить
комунікацію важливим механізмом трансляції культури. Цей про-
цес отримав назву соціалізації. На думку Т. Шибутані «соціалізація
відноситься до тих процесів, за допомогою яких люди вчаться
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ефективно діяти в соціальних групах. Особа соціалізована бере
участь в узгоджених діях на основі конвенціональних норм». Під
час соціалізації людина повинна пристосуватися до умов свого
існування, і інші люди виступають для нього «як інструктори, як
моделі для наслідування і як джерела підкріплення» [6, с. 385].

Згідно з визначенням Л.Чайльда, соціалізація — це наука про
процес перетворення індивіда зі всіма його вродженими задатками
та потенційними можливостями в члена сучасного йому суспіль-
ства, яке проходить під впливом соціальних умов та виховання.

Соціалізація, за Ж. Піаже, є процес, що дозволяє дитині стар-
шого дошкільного і молодшого шкільного віку подолати власний
егоцентризм (від «его» — я, «центрум» центр). Ж. Піаже 3; 4; 5]
виділяє два види егоцентризму — пізнавальний і особистісний.
Дитина вважає свою точку зору, свої уявлення щодо способів
рішення одного або іншого завдання не тільки правильними, але й
єдино можливими. Свою власну душевну, духовну організацію
дитина приймає за тотожну цінностям інших людей.

Саме Ж. Піаже [4] звернув увагу дитячих психологів на одноліт-
ка, як важливого чинника і необхідної умови соціального і психоло-
гічного розвитку дитини, сприяючого руйнування егоцентризму. Він
стверджував, що тільки завдяки розділенню точки зору рівних дити-
ні осіб — спочатку інших дітей, а у міру дорослішання дитини, і
дорослих — справжня логіка і моральність можуть замінити егоцен-
тризм, властивий всім дітям і щодо інших людей і мислення. Проте в
ті роки це положення Ж. Піаже не мало особливого резонансу в пси-
хологічній літературі і залишилося на рівні загального припущення.

Більшість представників педагогічної професії, на жаль, декіль-
ка редукують класичне розуміння терміну «соціалізація». Під соціа-
лізацією розуміється швидше здатність дитини вписатися в сус-
пільство, зайняти в ньому певне місце, з одного боку, і прагнення
пристосуватися до актуальних запитів соціуму — з іншого, спробу-
вати створити собі простір для зростання і розвитку.

Особисті взаємини виникають на основі психологічних мотивів:
симпатії, спільності поглядів, інтересів, компліментарності тощо.
Необхідною умовою виникнення даних відносин є збагненням один
одного. Саме в ході пізнання встановлюються взаємини. Взаємини
можуть припинитися, як тільки зникають психологічні мотиви, які їх
породжують. Система особистісних взаємин виражається в таких
категоріях, як дружба, товариство, любов, ненависть, відчуженість [2].
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Міжособистісні відносини визначають становищем людини в
групі, колективі. Від того як, вони складаються, залежить емоційне
благополуччя, задоволеність або незадоволеність людини в цій
спільноті. Від них залежить згуртованість групи, колективу, здат-
ність вирішувати поставлені завдання.

Група дитячого саду для дитини — джерело різних переживань,
як позитивних, так і негативних. У групі засвоюються навики соці-
альної поведінки й етичні норми у взаємодії дітей один з одним в
різних видах спільної діяльності — ігровій, трудовій, образотворчій
тощо. Потреба завжди брати участь в спільній діяльності з одноліт-
ками росте від молодшого дошкільного віку до старшого.

Міжособистісні відносини, спілкування і взаємодія дошкільни-
ків в дитячому саду неправильно розглядати зв’язки як випадкові,
нестійкі, ситуативні і безпосередньо емоційні [2]. Виховний вплив
групи на дошкільника обумовлюється як винятковою значущістю
суспільства однолітків, так і емоційною привабливістю.

Висновки. Щодо дітей відносини і взаємовідносини теж виявля-
ються. Вони народжуються між дітьми під час гри, спільної трудо-
вої діяльності, на заняттях тощо. Між дітьми дошкільного віку
виявляється достатньо широкий діапазон взаємин. Практика в
дитячому саду показує, відносини дітей в групі дитячого саду не
завжди складаються добре. Разом з позитивним характером кон-
тактів виникають і ускладнення, які іноді приводять до «випадан-
ня» дитини з колективу. 

Конфліктні взаємини з однолітками перешкоджають нор-
мальному спілкуванню з ними і повноцінному формуванню осо-
бистості дитини. Пов’язане з порушенням спілкування, негатив-
не емоційне ставлення часто приводить до появи невпевненості в
собі, недовірливості до людей, аж до елементів агресивності в
поведінці [1].
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Анотація. В даних тезах розглянуті психологічні особливості
дітей старшого дошкільного віку, причини та особливості прояву три-
вожності в цьому віці. Охарактеризовано шляхи зниження тривож-
ності у дітей через використання занять з психогімнастики.

Annotation. These theses consider the psychological features of prescho-
ol-age children, the reasons and features of manifestation of anxiety at this
age. Ways to reduce children’s anxiety through the classes of psychogymnas-
tics are described.

Тривожність має яскраво виражену вікову специфіку, яку можна
прослідкувати у її джерелах, змісті, формах прояву компенсації та
захисту. Для кожного вікового періоду існують певні області, об’єкти
дійсності, які викликають підвищену тривогу більшості дітей неза-
лежно від реальної загрози чи тривожності як стійкого утворення. 

Ці «вікові піки тривожності» є наслідком найважливіших соціо-
генних потреб, однак, тривожність може мати неконструктивний
характер, може викликати стан паніки, зневіри [1]. 

Виникнення та закріплення тривожності пов’язане із незадово-
ленням вікових потреб дитини. Закріплення та посилення тривож-
ності відбувається за механізмом «замкнутого психологічного
кола», що веде до накопичення та поглиблення негативного емо-
ційного досвіду, який, породжуючи у свою чергу негативні прог -
нос тичні оцінки та, визначаючи багато в чому модальність актуаль-
них переживань, сприяє збільшенню та збереженню три  вожності.
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Підвищена тривожність у старшому дошкільному віці — при-
родне явище. У цьому віці можна вплинути на самооцінку, інтерес,
активність дитини та на взаємини в групі однолітків. Підвищена
тривожність тут не стійка та викликана багатьма факторами. Для
того, щоб знизити ситуативну тривожність дитини, необхідно
використовувати різні методи та прийоми.

При спілкуванні з однолітками більшість дітей намагаються
бути першими, кращими, а деякі діти намагаються бути непомітни-
ми, уникати конфліктів.

Отже, старший дошкільний вік це період бурхливого розвитку,
як фізичного, і психічного. Дитині важко адаптуватися до соціуму і
навчитися бути «дорослою», тому що в цьому віці дитина вчиться
поводитися «правильно», дотримуватись правил, прийнятих у
соціумі. Також дитина вчиться оцінювати свої вчинки, поведінку,
роботу, порівнюючи та аналізуючи.

Дитині для нормального подальшого розвитку необхідна допо-
мога, яка буде ненав’язлива і цікава. Такою допомогою може бути
курс психогімнастики, який ґрунтується на провідній діяльності
дітей (іграх), де дорослий «не над, а поруч», спрямовує діяльність,
беручи активну участь, граючи та розмовляючи з дітьми; де дитина
розповідає про свої почуття та переживання; дізнається багато
нового та цікавого, вчиться спілкуватися та гарним манерам пове-
дінки; вчиться аналізувати та робити висновки; навчається перед-
бачати результат своїх дій; вчиться розуміти не лише свої пережи-
вання, а й почуття та переживання інших людей.

Психогімнастика має також психопрофілактичний характер.
Оптимальним варіантом було б проводити її в підготовчій групі,
коли діти готуються до школи і багато хто відчуває тривожність. 

У наш час, коли навантаження на дітей зростають, а можливос-
ті для відпочинку та для емоційної та рухової розрядки стає все
менше, психогімнастика — це ще й спосіб відпочити, навчити дітей
прийомам розслаблення, відпочинку. Тому, дорослим також можна
запропонувати правила взаємодіїіз тривожними дітьми [2]:

1. Уникати змагань та будь-яких видів робіт, що враховують
швидкість.

2. Не порівнювати дитину з оточуючими.
3. Найчастіше використовувати тілесний контакт, релаксацію.
4. Сприяти підвищенню самооцінки дитини, частіше хвалити її,

але так, щоб вона знала, за що.
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5. Найчастіше звертатися до дитини на ім’я.
6. Демонструвати зразки впевненої поведінки, бути в усьому

прикладом дитині.
7. Не пред’являти дитині завищених вимог.
8. Бути послідовним у вихованні дитини.
9. Намагатися робити дитині якнайменше зауважень.
10. Використовувати покарання лише крайніх випадках.
11. Не принижувати дитину, караючи її.
Тривожність у цьому віці не стійка і піддається корекції. Тому

своєчасне проведення корекційної програми сприяє зниженню
тривожності та формуванню адекватної поведінки у дітей дошкіль-
ного віку.
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Анотація. У тезах висвітлюється сутність формування лідер-
ських якостей у здобувачів вищої освіти в інклюзивному середовищі.
З’ясовано значення мотивації у процесі формування лідерської позиції
здобувачів вищої освіти. Визначено, що система роботи щодо вихо-
вання активності та підготовки лідерів повинна будуватися на осно-
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ві співробітництва, взаємної поваги, довіри викладача і вихованців.
Важливе значення у формуванні лідерства має організація навчально-
виховної діяльності як у закладі вищої освіти, так і в позанавчальний
час.

Annotation. The theses highlight the essence of the formation of leader-
ship qualities in higher education seekers in an inclusive environment. The
importance of motivation in the process of forming the leadership position of
higher education students is clarified. It is determined that the system of work
on the education of activity and training of leaders should be based in coop-
eration, mutual respect, trust of teachers and students. The organization of
educational activities both in the institution of higher education and in
extracurricular time is important in the formation of leadership.

Сучасне суспільство висуває нові вимоги до людини, потребує
розвитку її духовного та лідерського потенціалу. Сьогодні зростає
попит на обдаровану особистість, яка нестандартно мислить, наді-
лена сильною волею, високою працездатністю, особистісними
уміннями і навичками, пов’язаними з ефективними комунікація-
ми, організацією власної справи, створенням команди і вмінням
працювати в ній, мистецтвом вести переговори тощо. Тому пробле-
ма лідерства, особливо молодіжного, набуває великого значення
(Косенчук О., 2021).

Одним із важливих елементів розвитку та виховання лідерських
якостей у здобувачів вищої освіти в інклюзивному середовищі є
формування мотивації, яка, на нашу думку, є важливим поштовхом
до самостійного виконання особою певних завдань, прийняття
рішень, що, у свою чергу, породжує риси лідера.

Зазначимо, що формування мотивації загалом — це виховання
в здобувачів вищої освіти ідеалів, створення системи цінностей,
пріоритетів, соціально прийнятних в українському суспільстві, у
поєднані з їх активною поведінкою, що означає взаємозв’язок між
усвідомленими та реально діючими мотивами.

Lля формування повноцінної мотивації учіння в здобувачів
вищої освіти особливо важливо забезпечити такі умови: збагачува-
ти зміст особистісно-орієнтованим цікавим матеріалом; утверджу-
вати справді гуманне ставлення до всіх вихованців, бачити в них
особистість; задовольняти потреби в спілкуванні з викладачем та
одногрупниками під час навчання; збагачувати мислення інтелек-
туальними почуттями; формувати допитливість і пізнавальний
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інтерес; формувати адекватну самооцінку своїх можливостей;
утверджувати прагнення до саморозвитку, самовдосконалення;
використовувати різні способи педагогічної підтримки; прогнозу-
вати ситуації, коли вона особливо потрібна здобувачам освіти;
виховувати відповідальне ставлення до навчальної праці, зміцню-
вати почуття обов’язку (Сушик Н., 2013).

Реалізація кожної з цих умов вимагає тривалої, узгодженої
роботи викладача і вихованців. Організація навчання, тобто зов-
нішні умови, опосередковано впливають на мотивацію навчання,
яка є глибоко індивідуальною і не може бути негайним наслідком
ізольованого використання навіть дуже ефективного засобу (скажі-
мо, дидактичної гри, безбального оцінювання тощо).

Одна із важливих особливостей формування мотивації до
лідерства в здобувачів вищої освіти в інклюзивному середовищі
пов’язана з прагненням суб’єктів до успіху чи ухилення від невда-
чі. Це важлива потреба індивіда досягти успіху у різних видах
діяльності. Ця потреба має генералізований характер і виявляється
в будь-якій ситуації, незалежно від конкретного її змісту
(Косенчук О., 2021).

Тому важливими базовими компонентами виховання лідер-
ських якостей в здобувачів вищої освіти в інклюзивному середови-
щі є система роботи щодо: виховання вільної особистості (високий
рівень самосвідомості, громадянськість, почуття власної гідності,
самодисципліни); виховання гуманної особистості (милосердя,
доброта, терпимість, доброзичливість, готовність надати допомо-
гу); виховання духовної особистості (потреба в пізнанні й самопіз-
нанні в красі спілкування); виховання творчої особистості (розви-
ток здібностей, знань, умінь, навичок, інтелекту); виховання
практичною особистості (знання основ економіки, працьовитості,
хазяйновитість, володіння мовами, фізичне загартування, хороші
манери) (Семенов А., 2014).

Отже, для ефективного розвитку лідерства в здобувачів вищої
освіти в інклюзивному середовищі у першу чергу потрібне стиму-
лююче середовище і цілеспрямований вплив через систему педаго-
гічних прийомів. Тому загальні умови педагогічного стимулювання
треба поєднувати із застосуванням різноманітних методичних при-
йомів, які прямо працюють на мотиваційний компонент навчаль-
но-виховної роботи.
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Анотація. Важливою умовою успішного навчання в школі і подаль-
шого самовизначення дитини є розвиток зв’язного мовлення. На жаль,
останнім часом кількість дітей із загальним недорозвиненням мови
збільшилася. Звідси випливає необхідність більш ретельного дослід-
ження особливостей розвитку зв’язного мовлення дітей даної катего-
рії і створення нових методик з її корекції.

Аnnotation. An important condition for successful schooling and further
self-determination of the child is the development of coherent speech.
Unfortunately, recently the number of children with general language under-
development has increased, hence the need for more careful study of the
development of coherent speech in children of this category and the creation
of new methods for its correction.

Оволодіння рідною мовою, розвиток мовлення є одним з най-
більш найважливіших придбань дитини в дошкільному дитинстві і
розглядається в сучасному дошкільному вихованні як загальна
основа виховання і навчання дітей.

Дослідження вітчизняних психологів і педагогів довели, що
оволодіння мовою перебудовує всю психіку і діяльність дитини,
тому важливе значення в педагогічному процесі дошкільної органі-
зації повинно відводитися розвитку зв’язного мовлення дітей.
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В результаті дослідження психолого-педагогічної літератури ми
встановили, що зв’язна мова є самостійним видом мовленнєво
мисленнєвої діяльності, разом з тим виконує важливу роль в про-
цесі виховання і навчання дітей. Вона виступає у вигляді засобу
отримання знань і засобу контролю за цими знаннями.

У дітей дошкільного віку із затримкою мовного розвитку спос-
терігаються відхилення в сформованості зв’язного мовлення, які
проявляються у вигляді помилок і пропусків значущих подій, а
іноді — взагалі не здатністю переказу запропонованого тексту.

На етапі формування експерименту ми розробили серію лого-
педичних занять, використовуючи елементи арт-терапії, ефектив-
ність яких була перевірена експериментальним шляхом.

У роботі над подоланням мовних порушень у дітей існує необ-
хідність розвитку загальної, дрібної і артикуляційної моторики;
розвитку почуття ритму; формування фонематичних процесів і
вимовних умінь і навичок; вдосконалення лексичних та граматич-
них засобів мови, а також збагачення комунікативного досвіду.

Одним з найбільш поширених видів арт-терапії є ізотерапія —
лікувальний вплив, корекція через засоби образотворчого мистец-
тва. При розвитку дрібної моторики через малювання створюються
передумови для становлення багатьох психічних процесів.

У процесі експериментального навчання нами було суб’єктив-
но помічено, що діти продуктивніше засвоювали нову інформацію,
охочіше брали участь в обговореннях на занятті, проявляли біль-
ший інтерес, що свідчило про підвищення мотивації.

Об’єктивні дані підтверджують гіпотезу про ефективність вико-
ристання елементів арт-терапії в розвитку зв’язного мовлення дітей
дошкільного віку із затримкою мовного розвитку. Побудова зв’яз-
них висловлювань у дітей покращилася, в них стала дотримуватися
логічна послідовність, пропуски фрагментів тексту стали спостері-
гатися рідше, покращилися показники використання граматичних
норм української мови.

Таким чином, після обробки експериментальних даних ми зро-
били висновок про те, що використання методів арт-терапії в лого-
педичній роботі дає позитивний результат при корекції і розвитку
зв’язного мовлення дітей з ЗМР.
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Анотація. Пошук найбільш оптимальних шляхів, засобів, методів
для успішної адаптації та інтеграції дітей з обмеженими можливос-
тями здоров’я в суспільство — це завдання всіх і кожного. Людина не
зважаючи на свої можливості є особистістю, яка має право на знан-
ня, відкритість у спілкуванні, свободу думки. Це дає можливість усві-
домити дитині цілісність зв’язку правил толерантності з реальним
життям.

Аnnotation. Finding the best ways, means, methods for successful adap-
tation and integration of children with disabilities into society is the task of
everyone. A person, despite his abilities, is a person who has the right to
knowledge, openness in communication, freedom of thought. This gives the
child the opportunity to understand the integrity of the connection between
the rules of tolerance and real life.

Сучасною тенденцією є інклюзивна освіта дітей з обмеженими
можливостями здоров’я. Під інклюзії розуміється включення
будь-якої дитини незалежно від типу та ступеня вираженості пору-
шення в навчанні з однолітками, що мають нормальний рівень
розвитку. Для реалізації подібного процесу необхідні особливі
умови для дітей з обмеженими можливостями здоров’я різних
категорій, спеціальна підготовленість педагогічних працівників
закладів освіти.

У «Декларації принципів толерантності», яка прийнята 16 лис-
топада 1995 року толерантність розглядається як правильне розу-
міння всього різноманіття культур, форм самовираження і вияв-
лення людської індивідуальності. Саме, толерантність — це єдність
у різноманітті.

У процесі здобуття освіти відбувається становлення, збагачення
і вдосконалення суб’єктивно особистісного й духовного світу моло-
дої людини. Таке становлення є результатом цілеспрямованих
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впливів на знання, позицію, поведінку, діяльність людини різних
структур навчального закладу та різних соціальних інститутів,
впливу довкілля та активності самої особистості, як суб’єкта цього
складного процесу. Тому виховання толерантності це перш за все
виховання потреби й готовності до конструктивної взаємодії між
дітьми, незалежно від статусу чи способу життя.

Оскільки діти більшість часу проводять в навчальних закладах,
то процес виховної роботи можна покласти не тільки на вчителів чи
вихователів, але й самих дітей. Такий підхід дозволяє сформувати
толерантне середовище в навчальному закладі, що в свою чергу під-
вищує ефективність формування толерантності як головної якості
сучасної особистості.

Толерантне середовище діє на основі взаємодії принципами
гуманізму, довіри один до одного, взаєморозуміння, опори на пози-
тивне та ін.

Освітня практика сьогодення демонструє, що завдяки впливу
толерантного середовища на формування особистості можна
розв’язати ряд виховних завдань: 

– визнання цінності і культурної багатоманітності світу; 
– забезпечення вільного розвитку культур національних 

меншин; 
– визнання унікальності та самобутності етнокультурних груп; 
– формування міжетнічного розуміння. 
Дитячий колектив як складова толерантного середовища істот-

но впливає на формування особистості, її спрямованості, поглядів
та переконань.

Створення толерантного середовища в навчальному закладі є
підґрунтям для ефективного виховання молодого покоління.
Основними завданнями цього напряму є: 

1) мінімізація негативних емоційних проявів; 
2) зняття напруги в групі дітей;
3) навчання способів саморегуляції; 
4) підтримка емоційної чутливості; 
5) розвиток емпатії й адекватного емоційного реагування; 
6) розвиток вольової сфери; 
7) актуалізація бажання спілкуватися з людьми; виховання

позитивного ставлення до людей; 
8) включення ідей толерантності в гру, інші продуктивні види

діяльності та обговорення реальних подій життя.
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В процесі створення толерантного середовища важливим є опи-
ратися на позитивний досвід взаємодії дитини зі світом.

Визнання українським суспільством пріоритету загальнолюд-
ських цінностей вимагає від освіти нового ставлення до дітей з
особливими освітніми потребами, вирішення питань їх соціалізації
та інтеграції. Середовище є важливим чинником реабілітації сту-
дентів, які мають обмежені можливості фізичного здоров’я і зумов-
лені ними особливі потреби.

В інклюзивному освітньому середовищі, в нашому навчальному
закладі університету «Україна» здійснюється психолого-педагогіч-
ний супровід дітей з такими дітьми в освітньому процесі та створю-
ються умови для гармонійного розвитку і підготовки до професій-
ної діяльності.
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Анотація. В статті розкрито особливості прояву шкільної тривож-
ності дітей в інклюзивному освітньому середовищі. Представлено мето-
дику дослідження шкільної тривожності та фактори її виникнення.

Annotation. The article reveals the peculiarities of the manifestation of
school anxiety in children in an inclusive educational environment. The met-
hod of research of school anxiety and factors of its occurrence are presented.

Вступ. Згідно Закону України «Про освіту» діти з особливими
освітніми потребами мають рівний доступ до якісної освіти шляхом
організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на
основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної
діяльності таких дітей. Реалізація даного положення включає віль-
ний доступ до освітніх послуг всіх без виключення, створення інк-
люзивного навчального середовища, в якому діти почуваються
комфортно, отримують можливість соціалізації та отримують
освітні послуги незалежно від стану здоров’я та інших особливос-
тей. Проте, як і звичайні діти, діти з особливими освітніми потре-
бами можуть відчувати тривожність під навчання, вивченню якої і
присвячено нашу публікацію. 

Виклад основного матеріалу. Тривога — це емоційний стан, який
характеризується очікуванням несприятливого розвитку подій,
наявністю поганих передчуттів, страху, напруги і хвилювання [1; 2].
Вона може бути ситуативною, як реакцією на певну подію, так і
особистісною рисою, яка проявляється в будь яких ситуаціях, з
якими стикається людина. Відповідно, вчені виділяють шкільну
тривожність, як реакцію дитини на процес навчання [3; 4]. 
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Відомий психолог Б.Н. Філіпс (Beeman N. Phillips) створив тест
на визначення шкільної тривожності дітей під час учбової діяль-
ності (School Anxiety Scale, SAS), який містить 58 запитань та виок-
ремив вісім факторів тривожності. Змістовна характеристика кож-
ного синдрому (фактора) шкільної тривожності має свої
особливості [5; 6]:

Загальна тривожність у школі — загальний емоційний стан
дитини, зв’язана з різними формами його включення в життя
школи.

Переживання соціального стресу — емоційний стан
дитини, на тлі якого розвиваються його соціальні контакти (насам-
перед — з однолітками).

Фрустрація потреби в досягненні успіху — несприятливе пси-
хічне тло, що не дозволяє дитині розвивати свої потреби в успіху,
досягненні високого результату і т.д.

4. Страх самовираження — негативні емоційні переживання
ситуацій, сполучених з необхідністю саморозкриття, пред’явлення
себе іншим, демонстрації своїх можливостей.

5. Страх ситуації перевірки знань — негативне відношення і
переживання тривоги в ситуаціях перевірки (особливо — публіч-
ної) знань, досягнень, можливостей.

Страх не відповідати чеканням навколишніх — орієнтація на
значимість інших в оцінці своїх результатів, учинків, і думок, три-
вога з приводу оцінок, що даються навколишнім, чекання негатив-
них оцінок.

Низький фізіологічний опір стресу — особливості психофізіоло-
гічної організації, що знижують пристосованість дитини до ситуацій
стресогенного характеру, що підвищують імовірність неадекватно-
го, деструктивного реагування на тривожний фактор середовища.

Проблеми і страхи у відносинах із учителями — загальне нега-
тивне емоційне тло відносин з дорослими в школі, що знижує
успішність навчання дитини.

Висновки. Таким чином, за допомогою Тесту шкільної тривож-
ності Б.Н. Філіпса, можна визначити рівень тривожності дитини в
інклюзивному освітньому середовищі та означити причини, які її
викликають. Саме ці дані можуть дати можливість соціальним
педагогам та психологам спрямувати психокорекційну роботу в
потрібне русло з метою зниження тривожності дітей з особливими
освітніми потребами та гармонізації їх навчальної діяльності.
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Анотація. В даних тезах представлено розроблену нами комплекс-
ну програму психологічного супроводу, щодо розвитку особистісного
потенціалу та сприяння психологічному благополуччю студентів з
інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі, яка включає
обґрунтовані нами методи та форми роботи з викладачами, студен-
тами ЗВО та проведення особистісно-орієнтованого тренінгу.

Аnnotation. These abstracts present a comprehensive program of psycho-
logical support developed by us to develop personal potential and promote the
psychological well-being of students with disabilities in an integrated educa-
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tional environment, which includes our proven methods and forms of work
with teachers, freelance students and personality-oriented training.

У сучасному українському суспільстві освітнє середовище дає
можливість молоді з інвалідністю не лише здобути професію, але й
самореалізуватись, досягти успіху в житті, кар’єрі, відчути себе
повноправним членом суспільства та повноцінною особистістю [1].
Особливим аспектом життєдіяльності молоді, зокрема інвалідів, у
їх самозвершенні та інтеграції в суспільство набуває змістовності
освітній фактор [2; 3].

Здобуття повноцінної освіти, професії є надзвичайно важливим
чинником у житті кожної людини, а для інваліда це набуває особ-
ливого значення. Інтегрована форма навчання у ЗВО передбачає
спільне навчання студентів, які мають функціональні обмеження, з
іншими студентами. Така форма навчання визнає за людьми з інва-
лідністю рівні права на отримання освіти і потребує здійснення
політики рівних можливостей. Навчання та виховання студентів з
інвалідністю здійснюються в інтегрованих групах, які можуть роз-
глядатися як мікромодель соціального середовища [4]. Одним із
способів подолання психологічних порушень розвитку студентів з
обмеженими фізичними можливостями — є організація та впровад-
ження професійного психологічного супроводу в інтегрованому
освітньому середовищі, який передбачає забезпечення успішного
особистісного розвитку студентів з інвалідністю. Супрово -
джувати — означає йти (рухатися) поруч, разом з ким-небудь в
якості супроводжуючого [5].

Мета психологічного супроводу студентів з інвалідністю щодо
сприяння їх психологічного благополуччя в освітньому середови-
щі, полягала в оптимізації соціальної взаємодії особистості, внут-
рішньоособистісним змінам (самооцінки, мотивації, ціннісних
орієнтацій, спрямованості особистості, диференціації образу «Я»),
створенні та підтримці умов для особистісного становлення, а
також самореалізації особистості.

Впровадження програми націлена на запуск формування нави-
чок, вмінь до реалізації своїх потенційних можливостей, особистіс-
них ресурсів та здібностей. Основним інструментом програми пси-
хологічного супроводу був особистісно-орієнтований тренінг. 

Мета особистнісно-оріентованого тренінгу полягала в усвідом-
ленні базових особистісних диспозицій особистості — ціннісних
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орієнтацій, соціальних настанов, установок, мотивів, цілей, досяг-
нень, смисложиттєвих орієнтацій, соціальної взаємодії, життєвих
позицій, що виражають ставлення до себе та різних аспектів життє-
діяльності, а також розвиток змістовних компонентів особистості
(саморозвитку і саморегуляції, самовираженню, самопізнанню,
самоприйняттю, самоефективності та автономії), що сприятиме
психологічному благополуччю особистості.

Програма особистісно-орієнтовного тренінгу особистості скла-
далася з трьох логічно пов’язаних між собою блоків: І блок — цільо-
вий, ІІ блок особистісний (самоприйняття), ІІІ блок міжособистіс-
ний. Кожен блок має спрямованість на реалізацію відповідної мети
та завдань тренінгової програми.

Перевірка ефективності програми сприяння психологічному
благополуччю студентів з інвалідністю, впровадженої в інтегрова-
ному освітньому середовищі, показала зростання показників само-
інтересу, самоприйняття та саморозуміння, що є також і складови-
ми псиxологічного благополуччя, з чого можна зробити висновок
про її ефективність.

Отже, програми психологічного супроводу студентів з інвалід-
ністю націлені на сприяння соціальному розвитку особистості,
внутрішньоособистісним змінам (самооцінки, мотивації, цінніс-
них орієнтацій, спрямованості особистості, диференціації образу
«Я») та їх психологічному благополуччю є обов’язковою умовою
для забезпечення повноцінної інтеграції в освітньому середовищі
та реалізації свого особистісного та професійного потенціалу. Адже
впровадження таких програм сприятиме актуалізації механізмів
саморозвитку, самовдосконалення, розкриття внутрішнього потен-
ціалу та самореалізації студентів з інвалідністю в освітньому сере-
довищі.

Список використаних джерел

1. Таланчук, П.М. (2002). Шлях до інтеграції. К.: Університет «Україна».
2. Калмикова, Л.В. (2007). Теоретичний аналіз проблеми інтеграції

дітей та молоді з особливими потребами в освітніх закладах. Актуальні
проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук.
праць, 3 (5), 217–226.

3. Кольченко, К.О., & Нікуліна, Г.Ф. (2007). Організаційні засади
забезпечення інклюзії студентів з інвалідністю в інтегроване освітнє сере-
довище. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими
потребами: зб. наук. праць, 3 (5), 166–171.

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 



53

4. Таланчук, П.М., Кольченко, К.О., & Нікуліна, Г.Ф. (2001). Супровід
навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому середовищі.
Київ: Ун-т «Україна».

5. Купрєєва, О.І. (2007). Формування навичок самопрезентації у сту-
дентів з інвалідністю методом соціально-психологічного тренінгу.
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потреба-
ми: зб. наук. праць, № 3 (5), 180–187. К.: Універ. «Україна».

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ
МОЛОДДЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ

ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗВО

Клик Світлана Едуардівна
викладач кафедри психології та соціальної роботи

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

Анотація. Авторкою визначено проблеми інклюзивної освіти в
Україні та розкриті особливості соціально-педагогічної роботи зі сту-
дентською молоддю з інвалідністю в умовах інклюзивного освітнього
простору закладу вищої освіти, а саме: її завдання, складові та зміст
на прикладі Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна».

Abstract. The author identifies the problems of inclusive education in
Ukraine and reveals the features of socio-pedagogical work with students
with disabilities in an inclusive educational space of higher education, name-
ly: its tasks, components and content on the example of Khmelnytsky Institute
of Social Technologies, University «Ukraine».

Соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими потре-
бами у ЗВО полягає у набутті ними здатності до соціальної взаємо-
дії, в участі у соціальних зв’язках, обміні інформацією, досвідом,
здібностями, уміннями, навичками та через взаємовплив усіх
суб’єктів педагогічного процесу на якість здобуття студентом з
інвалідністю вищої освіти і досягнення оптимального рівня соціа-
лізації. 

Основними складовими соціально-педагогічної роботи, є сту-
дент з інвалідністю, працівники соціально-психологічної служби
ЗВО, викладачі, куратори. Метою соціально-педагогічної роботи є
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розвиток соціальності молоді в інклюзивному освітньому просторі,
що забезпечує включення осіб з інвалідністю до педагогічного про-
цесу, залучення їх до повсякденного життя та вільного перебування
в освітньому просторі.

Завданнями соціально-педагогічної роботи є створення у ЗВО
умов, що відповідають вимогам інклюзивного навчання; налагод-
ження взаємодії між студентами, науково-педагогічними працівни-
ками на допомогу студентам з інвалідністю та їхньому мікросередо-
вищу; організація виховної роботи з метою товариських та дружніх
відносин на засадах толерантності та взаєморозуміння, розширен-
ня соціальних знань та вмінь, забезпечення осмислення кожним
студентом з інвалідністю себе членом колективу закладу, визначен-
ня своїх позицій у ньому, набуття суспільно значущих соціальних
якостей.

Соціально-педагогічна робота з молоддю з інвалідністю відбу-
вається в інклюзивному освітньому просторі, де у доступному фор-
маті для людини з інвалідністю реалізуються освітні та міжособис-
тісні стосунки, забезпечуються можливості особистісного і
соціального розвитку, соціалізації, професіоналізації, саморозвитку
і самовдосконалення кожного громадянина суспільства (Чай ковсь -
кий М., 2016).

У Хмельницькому інституті соціальних технологій (ХІСТ) навча-
ється 62 особи з інвалідністю. В інституті створюються умови для
всебічного розвитку кожного студента, складовими якого є профе-
сійна підготовка, духовний, творчий та фізичний розвиток.
Професійний розвиток забезпечується як у межах навчального про-
цесу, так і в системі позааудиторної роботи, до якої, зокрема, нале-
жать студентське наукове товариство, студентські навчально науко-
во-виробничі підрозділи, курсова підготовка та тренінгова робота. 

Необхідною запорукою розвитку особистості є залучення до
активного громадського життя університету, а саме до організації та
участі в конкурсах творчості, спортивних змаганнях, волонтерській
роботі, патріотичних заходах, спільних подорожах, у всіх формах
соціального життя (Кольченко К. та ін., 2005).

В інституті впроваджено комплексну співпрацю з усіма загаль-
ноосвітніми закладами міста Хмельницький, де навчаються діти з
інвалідністю. 

Викладачі та співробітники Інституту в рамках роботи «Школи
педагогічної майстерності» пройшли навчання з основ української
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жестової мови, на яке було запрошено перекладачів із Хмельниць -
кої спеціальної загальноосвітньої школи №33, де навчаються глухі
та слабочуючі діти (Чайковський М., 2011).

Студенти з інвалідністю інституту отримують супровід навчаль-
ної діяльності кураторами спеціальностей та навчаються безкош-
товно, завдяки фінансуванню навчання Фондом соціального
захисту інвалідів. Для осіб з порушенням опорно-рухового апарату
встановлено пандуси з дотриманням архітектурних норм, забезпе-
чено відповідність ширини дверних прорізів для вільного перемі-
щення осіб на колісних кріслах, пристосовано санітарно-гігієнічні
кімнати.

Впроваджений універсальний дизайн архітектурного середови-
щах для осіб з порушенням зору. Всі вивіски на кабінетах та
навчальних аудиторіях продубльовано рельєфно-крапковим шриф-
том. Перші та останні сходинки промарковані контрастним кольо-
ром з метою полегшення орієнтування людей з порушенням зору.
Особи з порушенням зору мають можливість навчатись з викорис-
танням лекційних матеріалів модульного середовища озвучених
програмами екранного доступу (NVDA тощо). Окрім цього, там же
розміщуються, за потребою, озвучені аудіоконспекти лекцій. В
інституті облаштовано ресурсний кабінет, обладнаний слухово-
мовленнєвим тренажером, спеціальними збільшувальними лупами
та іншими спеціальними технічними засобами для навчання сту-
дентів з порушенням зору та слуху.

Отже, створення та функціонування системи вищої освіти в
Україні стає можливим лише за умови розвитку соціально-педаго-
гічної роботи з молоддю з інвалідністю у закладах вищої освіти, які
впроваджують ідеї інклюзивного освітнього навчання.

Список використаних джерел

1. Чайковський М. Є. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи
з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього
простору: дис. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук: 13.00.05 — соціальна
педагогіка; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2016. 570 с.

2. Чайковський М.Є. Інклюзивний освітній простір як сучасний педа-
гогічний феномен. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та
учнівської молоді: збірн. наук. праць. Вип. 15, кн.1. Київ, 2011. С. 16–24.

3. Кольченко К. О. Забезпечення рівних можливостей для навчання
студентів з інвалідністю: метод. посіб. Київ, 2005. 76 с.

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



56

ВНЕСОК ТІЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ 
В САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО

СУСПІЛЬСТВА ТА РОЗВИНЕНОГО СПОЖИВАННЯ

Колісник Олексій Петрович
к. псих. н., доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації 

та соціального забезпечення
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

o.p.kolisnyk@gmail.com

Анотація. Тіло і психіка — єдині. Але в західній картині світу вони
роз’єднані, що в сучасних умовах у багатьох людей породжує проблеми,
які частково може вирішити тілесно-орієнтована терапія.

Annotation. Body and mind are one. But in the Western world, they are
divided, which in today’s world creates problems for many people that can be
partially solved by body-oriented therapy.

Складні, відкриті й нелінійні системи, а такими є також осо-
бистість і її психіка, можуть у певну мить часу і у певному місці
своєї структури розвиватися спонтанно й творчо. Сучасний спосіб
життя в розвиненому інформаційному суспільстві породжує про-
блеми для психіки особистості, які гальмують її саморозвиток.
Метою нашого розгляду є виявлення шляхів саморозвитку особис-
тості в умовах, які далеко відійшли від природи людини. Об’єктом
нашого розгляду є становище людини у сучасному глобалізованому
світі. Предметом нашого розгляду став саморозвиток особистості в
суспільстві інформаційного ступеня розвитку й розвиненого спо-
живання. Нашою гіпотезою є припущення про можливість вико-
ристання методів психотерапії для цілеспрямованого саморозвитку
особистості. Завданням є розгляд можливостей використання тілес-
ної психотерапії як підоснови для саморозвитку особистості.

Міжпівкульна інтеграція в мозку як узгодження опосередко-
вуючої лівопівкульної (конвенційної, символічно-знакової, сло-
весно-логічної, дискретно-дискурсивної) свідомості та безпосеред-
ньої правопівкульної (образної, інтуїтивної, емпатичної,
континуальної) підсвідомості проявляється єднанням підсистем,
що веде до координованості тілесно-фізіологічного, архетипного,
емоційного, поведінкового, когнітивного та особистісного рівнів
самоорганізації, призводить до зростання можливостей саморегу-
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ляції, відкриває здатності довільної мобілізації ресурсів для досяг-
нення потрібних наслідків породжених діяльностей і вчинків. 

Завдяки інтеграції психіки особистості через діалог раціональ-
ної свідомості (яка забезпечує лінійну організованість, ідеальне
цілепокладення та довільний самоконтроль) із спонтанною підсві-
домістю (яка забезпечує свобідні, творчі і нешаблонні способи
розв’язання життєвих проблем) відкривається доступ до потенці-
альних психофізіологічних здатностей; постає стійка, відносно
усвідомлена, ствердна ієрархія переживаних, оцінюючих та акти-
вуючих смислів особистості як її першого, ідентичного й реально-
го, «Я» та усвідомлена, відносно адекватна, «Я-концепція» особис-
тості як її друге, ідеальне, «Я» з самооцінкою та рівнем домагань, а
посильний для реалізації в діяльностях і вчинках розрив між «Я-
реальним» та «Я-ідеальним» творить оптимальний функціональ-
ний стан, який відкриває для цієї особистості можливість пережи-
вання митєвостей процесуального щастя і робить цю особистість
цілісною, холістичною. 

Саморозвиток особистості як складної, відкритої та нелінійної
системи відбувається спонтанно шляхом свобідного упорядкуван-
ня та об’єднання її взаємодіючих підсистем в напрямку наростання
адаптивності, стійкості, гнучкості, цілеспрямованості. 

Підсистеми тіла й психіки плідно взаємодіють в змінених пото-
кових станах психіки здорової і зрілої особистості, які осягаються
нею через межове зосередження уваги як центру психіки, котре
моделює ще дитяче взаємодіяння з обставинами, але уже на рівні
надсвідомості і нової гармонії півкуль.

Висновки. Сучасний спосіб життя особистості в перенасичено-
му інформацією суспільстві рафінованого споживання є невідпо-
відним природі людини. Посилення впливу культурного розриву
цілісності тіла й психіки, суб’єкта й об‘єкта, емоцій та інтелекту
породжує проблеми для здоров’я тіла й саморозвитку особистості.
Тілесна психотерапія, яка удосконалює емоційну саморегуляцію та
приводить її до гармонії з довільною саморегуляцією, здатна зроби-
ти вагомий внесок у вирішення проблем сучасної особистості. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Колюшко Марія Валеріївна
IV курс, група ЗПЛ 18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Маслянікова І. В., доцент

Анотація. В даних тезах викладено консультативну діяльність
психолога в організації. Запобігання та вирішення конфліктних
ситуації в процесі роботи між співробітниками в організації.

Annotation. In these theses, the advisory capacity of a psychologist in
organizing is declared. Forgetting and displaying confrontational situations
in the process of robots and sportsmen in the organization.

Консультування відзначається тим, що спеціаліст-консультант
надає допомогу у виявленні проблем, їх аналізі, сприяє виконанню
прийнятих рішень, але сам рішень не приймає і не відповідає без-
посередньо за виконання задачі. Консультування включає елемен-
ті діагностики, експертизи, навчання, але найважливішим його
задачами є самовизначення клієнта щодо прийняття рішення, фор-
мування готовності до його реалізації.

Консультуванням вважають будь-яку форму надання допомоги
щодо змісту, процесу або структури задачі або серії задач, при якій
консультант сам не відповідає за виконання завдання, але допома-
гає тим людям, які відповідають за це.

У роботі кожної організації, підприємства, установи іноді вини-
кають складні проблеми найрізноманітнішого змісту та характеру.
Працівники, відповідальні за їх вирішення, не завжди чітко і одноз-
начно можуть запропонувати шлях виходу зі скрутної ситуації.
Наприклад, на сьогоднішній день такими проблемами є: вибір стра-
тегії розвитку організації; забезпечення нововведень; обґрунтуван-
ня особливостей роботи підприємств-банкрутів; проведення страй-
ків; розв’язання конфлікту акціонування; впровадження стратегій
навчання персоналу організаціях; обґрунтування змісту та ціннос-
тей ділової культури тощо. В таких випадках організація зацікавле-
на в отриманні кваліфікованої консультації фахівців різних спеці-
альностей (юристів, економістів, соціологів, психологів тощо).

Психологами-консультантами з питань управління діяльністю
можуть бути приватні особи, котрі працюють за ліцензією, або спе-
ціалізовані консалтингові фірми, які пропонують організаціям
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різні форми роботи, а саме: кар’єрний коучинг, бізнес-коучинг,
коучинг особистісної ефективності та бізнес-тренінги. Кар’єрний
коучинг (або кар’єрне консультування) включає в себе оцінку про-
фесійних можливостей, оцінку компетенцій, консультування з
питань планування кар’єри, вибір шляху розвитку тощо. Бізнес-
коучинг спрямований на організацію пошуку найбільш ефектив-
них шляхів досягнення цілей компанії. При цьому проводиться
робота з окремими керівниками компанії та з командами співро-
бітників.

Широкого розповсюдження набуває такий вид тренінгу, спря-
мований на згуртування колективу, як тімбілдінг. Оскільки досить
часто в компаніях виникає проблема комунікацій між персоналом,
метою такого виду тренінгу є підвищення ефективності роботи
колективу, повноцінний розвиток компанії. Навіть високий профе-
сіоналізм кожного менеджера компанії окремо не є запорукою
успіху. Тімбілдінг-тренінги спрямовані на безпосередню побудову
команди, вироблення командного духу та вміння працювати в
команді, виявлення лідерів, а також створення атмосфери нефор-
мального спілкування.

Консультанти можуть працювати в штаті, або ж запрошувати на
певний мас. Іноді немає потреби в постійних консультаціях і, від-
повідно, економічно не вигідно утримувати консультанта у штаті.
Іншою причиною запрошення консультанта тимчасово є соціально
-психологічна атмосфера колективу, котра змушує звернутися до
послуг нейтральних осіб. На противагу зовнішнім консультантам
штатні добре обізнані зі станом справ у компанії, здатні швидко
оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. Головною сфе-
рою діяльності консультантів у цьому напрямку є організація й
управління виробництвом, але, разом з тим, розглядаються пробле-
ми організації діяльності та стратегії розвитку компанії.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

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

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

Анотація. В даних тезах висвітлено проблему збереження психіч-
ного здоров’я в інклюзивному освітньому середовищі. Окреслено чинни-
ки, критерії збереження психічного здоров’я особистості. Також зосе-
реджено увагу на проєкті Національної стратегії розвитку
інклюзивної освіти.

Annotation. These theses cover the problem of maintaining mental health
in an inclusive educational environment. Factors, criteria for maintaining the
mental health of the individual are outlined. The focus is also on the draft
National Strategy for Inclusive Education.

У сучасному суспільстві важливим питанням виступає форму-
вання самодостатньої, цілісної та внутрішньо гармонійної особис-
тості. Психічно здорова особистість здатна до самореалізації своїх
життєвих потреб.

Психічне здоров’я — це стан благополуччя, в якому людина
реалізує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим
стресам, продуктивно працювати і робити внесок в своє співтова-
риство.

Психічне здоров’я виступає як внутрішній особистісний
ресурс, завдяки якому людина переживає у своєму житті різні стре-
сові ситуації. До критеріїв психічного здоров’я, визначених ВООЗ,
належать: усвідомлення та відчуття безперервності, постійності та
ідентичності свого фізичного та психічного «Я»; відчуття постій-
ності та ідентичності переживань в однотипних ситуаціях; критич-
ність до себе та своєї власної психічної діяльності і її результатів;
відповідність психічних реакцій (адекватність) силі та частоті впли-
вів середовища, соціальним обставинам та ситуаціям; здатність
самокерування поведінкою відповідно до соціальних норм, правил,
законів; здатність планувати власну життєдіяльність та реалізовува-
ти заплановане; здатність змінювати спосіб поведінки залежно від
зміни життєвих ситуацій та обставин (Устінова О. В., 2013).
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В інклюзивному освітньому середовищі важливо підтримувати
позитивний психологічний клімат, який сприяє збереженню пси-
хічного здоров’я молоді, які навчаються в інклюзивному середови-
щі. М. Орлова зауважує на важливості умови збереження психічно-
го здоров’я дітей як позитивний психологічний клімат у
інклюзивному освітньому середовищі. Збереження психічного здо-
ров’я можливе за умови, коли всі діти відчувають себе рівними,
незважаючи на різні можливості, можуть розвивати свої здібності,
засвоювати компетентності, необхідні для життя, спілкуватися з
однолітками та педагогами. Збереження психічного здоров’я мож-
ливе тоді, коли в інклюзивному освітньому середовищі, немає кон-
фліктів між різними дітьми та їх батьками, в основі яких лежить
дискримінація права окремих дітей на освіту та вільний розвиток.
Позитивний психологічний клімат передбачає, що освітній процес
у інклюзивному закладі освіти організований так, що всі діти відчу-
вають себе вільно, комфортно, хочуть навчатися і спілкуватися
один з одним (Орлова М. М., 2020).

Важливим чинником збереження психічного здоров’я особис-
тості виступає організація навчально-виховного процесу, яка спри-
яє розвиткові особистості. Психічне здоров’я особистості школяра
є однією із головних умов у освітньому процесі, адже не завжди
особистість себе відчує комфортно у навчальному закладі.

Міністерство освіти і науки розробило проєкт Національної
стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2020–2030 роки та план
заходів з її реалізації. На І етапі (2020–2028 роки) реалізації визна-
чених проєктом Національної стратегії цілей і завдань передбачено
створення цілісної законодавчої бази у сфері інклюзивної та спеці-
альної освіти; забезпечення підготовки педагогічних працівників та
засобів для навчання здобувачів освіти з ООП; систематичне забез-
печення архітектурної доступності; створення безпечного та інк-
люзивного освітнього середовища тощо. II етап (2029–2030 роки)
передбачає, з-поміж іншого: аналіз результатів реалізації
Національної стратегії; визначення стратегічних напрямів подаль-
шого розвитку інклюзивної освіти на 2030–2040 роки.

Психічне здоров’я — це збалансованість внутрішніх (когнітивних,
емоційних, фізіологічних) і зовнішніх (вимоги соціального оточення,
відповідність стилю научіння дітей, стилю навчання і виховання.

Успішність інклюзивного навчання залежить від створення
організаційно-педагогічних умов таких, як сприятливий позитивно
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налаштований клімат, прийняття особистості з особливими освіт-
німи потребами, розуміння її особливостей, надання кваліфікова-
ної допомоги з боку команди спеціалістів 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ 
СТУДЕНТІВ ЗВО 

Копчак Юлія Сергіївна
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іваннікова Г. В., канд. психол. наук, ст. викл.

Анотація: у тезах описане регулятори навчальної діяльності, в
якості, яких виступає мотивація. Надано загальну структуру
навчальної мотивації. Описані основні внутрішні та зовнішні мотиви
до навчання.

Abstract: the theses describe the regulators of educational activities, as
which are the motivation. The general structure of educational motivation is
given. The main internal and external motives for learning are described.

В ефективності навчального процесу провідну роль відіграє
мотивація студентів, яка є складним і багаторівневим явищем.
Згідно з сучасними уявленнями педагогіки і психологіі, мотива-
ція — це сукупність різноманітних факторів, які визначають пове-
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дінку і діяльність людини. Загальну структуру навчальноі мотиваціі
утворює сенс, потреба навчання, цілі, інтереси, бажання людини.

Особливого значення проблема навчальноі мотиваціі набула в
теперішніи час в умовах реформування вищоі освіти, коли передба-
чається суттєве збільшення частки самостіиноі роботи студентів.
Вони повинні бути відповідальними особистостями, здатними
приимати рішення і діяти самостіино. Регуляторним компонентом
навчальноі діяльності виступає мотивація навчання, яка не тільки
забезпечує високу результативність при безпосередньому педаго -
гічному впливі, але и пролонгує пізнавальну активність студентів і
перетворює зовнішню регуляцію в саморегуляцію.

Відомо, що високии рівень здібностеи студентів вагомо впливає
на успішність навчання, проте не може компенсувати низьку
навчальну мотивацію або іі відсутність. Згідно з класичними
закона ми психологіі, а саме з законом Иеркса-Додсона, збіль -
шення сили мотиваціі до певного рівня сприяє успіху діяльності.
Результати численних досліджень свідчать про те, що сильна пози-
тивна мотивація слугує компенсаторним механізмом нестачі знань,
вмінь, навичок.

Виходячи з того, що проблема мотиваціі є однією з основних в
педагогіці і психологіі, іі дослідженню присвячено дуже багато праць,
в яких автори наводять різні класифікаціі навчальних мотивів, а саме
за результатами навчання («негативна» і позитивна» мотивація), на
основі джерел активності («пізнавальні» і «соціальні» мотиви).

Ми виходить з того, що «велика кількість класифікаціи
навчальних мотивів побудована за принципом іх поділення на
внутрішні і зовнішні мотиви». Внутрішні мотиви навчання пов’яза-
ні з пізнавальною потребою студента, і дуже важливим є те, що
людина діє за власною ініціативою для того, щоб отримати емо-
ціине задоволення, одержати позитивнии психологічнии стан.
Відомо, що зовнішня мотивація поділяється на позитивну (потреба
людини в досягненні певного соціального рівня, поваги зі сторони
оточуючих і т. ін.) і на негативну (прагнення уникнути покарань,
неприємностеи, або «вчусь, тому що всі так роблять» і т.п.).
Зовнішня позитивна мотивація може бути потужним чинником
організаціі успішноі навчальноі діяльності досить. Однак необхід-
но, щоб переважала внутрішня мотивація, тобто задачі набуття
вмінь, навичок і знань були внутрішньо прииняті самою особистіс-
тю, яка навчається.
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Дуже часто у викладачів закладів вищої освіти переважає думка
про те, що студенти, які самостіино обрали маибутню професію і
вчаться за власним бажанням, вже апріорі достатньо мотивовані і
повинні бути зацікавленні в навчанні. Проте результати чисельних
досліджень доводять про те, що резерви мотиваціі студентів до
навчання дуже широкі і саме від професорсько-викладацького
складу університету вимагається ретельно продумати, систематизу-
вати, організувати, скерувати заходи щодо підвищення мотивів
маибутніх фахівців до навчальноі діяльності. Виявити особливості
мотиваціі, дослідити рівень іі розвитку, а потім спрямувати всі мож-
ливі методичні, дидактичні засоби для активізаціі, підтримання та
розвитку у студентів внутрішніх мотивів пізнавальноі діяльності —
задача викладачів закладу вищої освіти.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРАНСАКТНОГО АНАЛІЗУ

Копчак Юлія Сергіївна
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А.

Анотація. Особливості мотивації: зовнішньої і внутрішньої, її різні
численні аспекти, а саме: позитивну сторону зовнішньої мотивації
(повага викладачів і студентів) і негативні (уникнення неприємностей
і ризиків для самооцінки). Важливий акцент зроблено на внутрішній
мотивації і можливостях викладачів структурувати навчальний про-
цес навколо інтересу до навчання і зацікавленості студентів в роз-
критті власних можливостей розвитку. Показано дію закону Йеркса-
Додсона про оптимум мотивації для конкретної особи в конкретній
ситуації. Оптимальна мотивація сприяє фокусу уваги студентів на
власній відповідальності, в той час, як висока мотивація призводить
до ризиків навчальної діяльності студентів.

Abstract.The features of motivation: external and internal, its various
numerous aspects, namely: the positive side of external motivation (respect
for teachers and students) and negative (avoidance of troubles and risks to
self-esteem). An important emphasis is placed on the internal motivation and
ability of teachers to structure the learning process around the interest in lear-
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ning and students’ interest in discovering their own development opportuniti-
es. The effect of Yerkes-Dodson’s law on the optimum motivation for a parti-
cular person in a particular situation is shown. Optimal motivation helps to
focus students ‘attention on their own responsibility, while high motivation
leads to risks of students’ learning activities.

В ефективності навчального процесу провідну роль відіграє
мотивація студентів, яка є складним і багаторівневим явищем. Згід -
но з сучасними уявленнями педагогіки і психології, мотивація — це
сукупність різноманітних факторів, які визначають поведінку і
діяльність людини. Загальну структуру навчальної мотивації утво-
рює сенс, потреба навчання, цілі, інтереси, бажання людини.

Особливого значення проблема навчальної мотивації набула в
теперішній час в умовах реформування вищої освіти, коли передба-
чається суттєве збільшення частки самостійної роботи студентів.
Вони повинні бути відповідальними особистостями, здатними
приймати рішення і діяти самостійно. Регуляторним компонентом
навчальної діяльності виступає мотивація навчання, яка не тільки
забезпечує високу результативність при безпосередньому педаго-
гічному впливі, але й пролонгує пізнавальну активність студентів і
перетворює зовнішню регуляцію в саморегуляцію.

Відомо, що високий рівень здібностей студентів вагомо впливає
на успішність навчання, проте не може компенсувати низьку
навчальну мотивацію або її відсутність. Згідно з класичними зако-
нами психології, а саме з законом Йеркса-Додсона, збільшення
сили мотивації до певного рівня сприяє успіху діяльності.
Результати численних досліджень свідчать про те, що сильна пози-
тивна мотивація слугує компенсаторним механізмом нестачі знань,
вмінь, навичок.

Виходячи з того, що проблема мотивації є однією з основних в
педагогіці і психології, її дослідженню присвячено дуже багато
праць, в яких автори наводять різні класифікації навчальних моти-
вів, а саме за результатами навчання («негативна» і позитивна»
мотивація), на основі джерел активності («пізнавальні» і «соціаль-
ні» мотиви).

Дослідження ми виходить з того, що «велика кількість класифі-
кацій навчальних мотивів побудована за принципом їх поділення
на внутрішні і зовнішні мотиви». Внутрішні мотиви навчання
пов’язані з пізнавальною потребою студента, і дуже важливим є те,
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що людина діє за власною ініціативою для того, щоб отримати емо-
ційне задоволення, одержати позитивний психологічний стан.
Відомо, що зовнішня мотивація поділяється на позитивну (потреба
людини в досягненні певного соціального рівня, поваги зі сторони
оточуючих і т. ін.) і на негативну (прагнення уникнути покарань,
неприємностей, або «вчусь, тому що всі так роблять» і т.п.).
Зовнішня позитивна мотивація може бути потужним чинником
організації успішної навчальної діяльності досить. Однак необхід-
но, щоб переважала внутрішня мотивація, тобто задачі набуття
вмінь, навичок і знань були внутрішньо прийняті самою особисті-
стю, яка навчається.

Дуже часто у викладачів вищих навчальних закладів переважає
думка про те, що студенти, які самостійно обрали майбутню про-
фесію і вчаться за власним бажанням, вже апріорі достатньо моти-
вовані і повинні бути зацікавленні в навчанні. Проте результати
чисельних досліджень доводять про те, що резерви мотивації сту-
дентів до навчання дуже широкі і саме від професорсько-викла-
дацького складу університету вимагається ретельно продумати,
систематизувати, організувати, скерувати заходи щодо підвищення
мотивів майбутніх фахівців до навчальної діяльності. Виявити
особливості мотивації, дослідити рівень її розвитку, а потім спряму-
вати всі можливі методичні, дидактичні засоби для активізації,
підтримання та розвитку у студентів внутрішніх мотивів пізнаваль-
ної діяльності — задача викладачів вищого навчального закладу.

ОСОБЛИВОСТІ СТОСУНКІВ УЧАСНИКІВ 
ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ФІТНЕС-ПРОГРАМИ ЗУМБА (ZUMBA)

Коробієвска Наталія Василівна
ІІ курс, група ЗПЛ -20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З.

Анотація. В даних тезах викладено основні принципи взаємодії
людей у танцювальних групах. Група у своїх проявах є складним та
неоднозначним феноменом, реально існуючим утворенням, в якому
люди зібралися разом, об’єднуючись за якоюсь спільною ознакою, вико-
нують спільну діяльність в ідентичних умовах і певним чином усвідом-
люють свою причетність до цього утворення.
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Annotation. In these theses, the basic principle of the interaction of peop-
le with dance groups is victorious. The group has its own manifestations є a
foldable and ambiguous phenomenon, really meaningful assertions, in which
people have chosen at once, referring to what kind of spiritual acquaintance,
to win the spirituality in the identity of their minds and the singer’s honor

Зумба (Zumba) — танцювальна фітнес-програма на основі
попу лярних латиноамериканських ритмів. Автор програми Альбер -
то Перес, фітнес-інструктор із Колумбії, хотів «поєднати прагнен-
ня вести здоровий спосіб життя та регулярні спортивні тренування
під танцювальну музику». Він розбавив традиційні для фітнесу
комплекси вправ найпростішими елементами зі своїх улюблених
танців: сальси, кумбії та регеттону.

З кінця 20-х років ХХ ст. у психології посилилась увага до емпі-
ричних досліджень феноменів, властивих групі людей як єдиному
цілому. Особлива роль в розвитку теорії малих груп належить К.
Левіну, який став засновником наукового напрямку, відомого під
назвою «групова динаміка». К. Левін одним із перших вивчав фено-
мен соціальної влади, внутрішньогрупові конфлікти, динаміку гру-
пового життя тощо [5]. Подальші дослідження показали, що група
у своїх проявах є складним та неоднозначним феноменом, реально
існуючим утворенням, в якому люди зібралися разом, об’єдную-
чись за якоюсь спільною ознакою, виконують спільну діяльність в
ідентичних умовах і певним чином усвідомлюють свою причетність
до цього утворення [1; 4 ]. 

Системно переваги групової роботи, що знайшли своє застосу-
вання в психотерапії, виділив К. Рудестам. На його думку, людина
привносить в групу власні очікування та уявлення про ту роль, яку
вона буде тут виконувати. В цьому значенні роль стає способом
поведінки, яка виявляється доцільною для групової взаємодії.
Оскільки група має певну динаміку розвитку, цілком природним
чином виникає необхідність у засвоєнні нових ролей. Таким
чином, динаміка рольової поведінки стає невід’ємною ознакою
групової динаміки [6].

В деяких дослідженнях відзначається, що рольова комунікація в
групі починається з рівня тілесних або психічних образів [2; 3]. Ці
положення допомагають відстежити фазний характер процесу
танцювальної фітнес-програми, який характеризується специфіч-
ними видами активності та взаємодії учасників групи, а відтак
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вимагає від них певної рольової поведінки [6; 7]. Цілком прийнят-
ною ця думка стає для аналізу особливостей рольової взаємодії на
різних етапах учасників групи Zumba, коли вони вибудовують уяв-
лення про власне «Я», починаючи з дослідження схеми власного
тіла, розширення меж тілесного простору та завершуючи побудо-
вою багатоаспектної рольової поведінки, яка ґрунтується на гармо-
нійній єдності тіла і простору взаємодії з іншими людьми [8].

Згідно з концепцією психомоторної активності, динаміка
рольової поведінки в тренінговій роботі тісним чином пов’язана із
побудовою рухів на різних ієрархічних рівнях. Важливою детермі-
нантою рольової динаміки, виступає тілесна взаємодія учасників
групи [7].

Рівень А — рівень цілісного тонічного підстроювання, регуляції
і активності організму. 

Рівень В — рівень взаємоконтактної комунікації, для якого має
значення нюх, дотик, зір і слух. Він керує основними локомоціями,
підпорядковуючи собі тонічну регуляцію рівня А. 

Рівень С — рухи на рівні просторового поля, з регуляцією кистю:
наслідувальні рухи, міміка, погляд. 

Рівень D — рухи на рівні образів, алгоритмів і схем. 
Рівні Е — група інтелекту, рівень трансцендентальності, коли цілі,

дії, мислення ніяк не пов’язані з мінливими потребами людини. 
Напрямками подальшого дослідження є розробка розвивально-

тренінгових програм для різних категорій людей, які професійно
пов’язані з процесом комунікації, що потребує рольової взаємодії.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Коромисел М. В.
Старший викладач кафедри української мови та літератури, 

іноземних мов і перекладу
Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Інклюзія в освітньому середовищі — це навчання протягом
життя, з урахуванням стану психічного та ментального здоров’я,
що визначає необхідність досягнення людиною результатів у пев-
них видах діяльності. Інклюзивний слухач курсу потребує чітко
злагодженого механізму з надання особливої психологічної уваги
під час освітнього процесу. Серед питань які потребують корекції,
можна виділити наступні: недостатня сформованість чи відсутність
вольових, мотиваційні, психофізіологічних, емоційних, та інші
властивостей, розвиток чи згасання яких зумовлено чинниками
особистісного, соціального або педагогічного характеру. Сім’я
відіграє велику роль у розвитку людини з особливими освітніми
потребами. Сім’ї закладають усі якості та перспективи розвитку.
Суспільство, школа та професійні установи зобов’язані зробити все
можливе для того, щоб такі люди змогли реалізувати свої можли-
вості в необхідному для них обсязі. 

Перед викладачем іноземної мови постає питання послідовно-
го та комплексного розгляду проблем, які часто виникають у про-
цесі діяльності: 

1. «Інклюзивні слухачі курсу — У чому полягають їх освітні
потреби? Який обсяг підтримки є необхідним, адже інколи це може
бути тільки розуміння та допомога, але в деяких випадках може
бути потреба в залучені психолога та соціального робітника.
Питання налагодженої співпраці викладача іноземної мови та пси-
холога або соціального робітника потребує більш чіткого дослід-
ження. В шкільній освіті це питання було вирішено шляхом вве-
дення посади асистента вчителя. У закладах вищої освіти це
питання до цих пір залишається відкритим.

2. Які методики виявлення здібностей таких слухачів та основні
характеристики критеріїв сформованості знань, умінь та здібностей.

Як зацікавленість в іноземній мові формується під час занять з
англійської мови.
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Усі зазначені проблеми слід розглядати з позиції підходу інклю-
зивного навчання для нового покоління.

Англійська мова є одним з найбільш доступних   засобів пізнан-
ня, комунікації для цілого світу різних культур. В той же час, мова є
навчальною дисципліною, і водночас засобом розширення співро-
бітництва, досягнення взаєморозуміння та засобом збагачення
культури особистості. У методиці викладання англійської мови
основною стратегією формування комунікативної компетенції є
розвиток умінь спілкуватися, з урахуванням пізнання та барвистої
гами уявлень про світ. 

Такий підхід до вивчення іноземної мови дає можливість врахо-
вувати сутність мови як один з основних чинників діяльності і мис-
лення, як становлення особистості, орієнтується особистість пред-
ставників нового покоління і дозволяє більш тісно пов’язати
навчальний процес з іншомовною культурою. Насамперед, викла-
дачеві слід зацікавити слухачів курсу значимістю вищезгаданої дис-
ципліни, збагатити їхній словниковий запас, навчити їх логічному
мисленню, заохочувати зайняття творчими завданнями, пробудити
уяву, і робити все, що можливо для розвитку інклюзивного слухача
курсу. Найкращим варіантом роботи на заняттях з інклюзивними
слухачами курсу — це використання індивідуального викладацько-
го підходу. Викладач спрямовує того, хто навчається. На початку
навчання викладач повинен знайти підхід до кожної дитини, щоб
вона мала свою особливу «скарбничку знань» і хороший стимул
щодо подальшого вивчення іноземної мови.

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРЕКЦІЙНОЇ

РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Костюк Катерина Анатоліївна
І курс, група ЗСПО-20-1м, cпеціальність «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. псих. н., доцент

Анотація. В даних тезах розкривається мовленнєва проблема
дітей при вступі на навчання до школи. З шестирічного віку в навчан-
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ні дітей дошкільного віку, що мають порушення мовлення, актуалізу-
ється маса фізіологічних, педагогічних та психологічних проблем.
Вкрай важливо діагностувати та здійснювати ряд заходів щодо
корекції мовлення у дітей саме до їх безпосереднього навчання у школі.
Логопедія знаходячись на межі педагогіки, психології та медицини,
використовує у своїй практиці нетрадиційні для неї методи і прийоми
суміжних наук, це допомагає оптимізувати роботу вчителя-логопеда.
Якщо у дитини після чотирьох років спостерігаються стійкі порушен-
ня у вимові звуків, слів, необхідно звертатись до логопеда для консуль-
тації. 

Annotation. These notes reveal the verbal problem of children during the
transition to school. From the age of six years a lot of physiological, pedagog-
ical, psychological problems in the educational process of pre-school chil-
dren, which have speech disorders, have appeared. Of course, it is important
not to disagree with the fact that it is extremely important to diagnose and
take a number of steps to correct children’s speech just before their direct
schooling. Speech therapy is located between pedagogy, psychology and med-
icine and uses non-traditional methods and techniques of combined sciences
in its practice, which helps to optimize the work of a speech therapist. If your
child’s sounds and words are still impaired after four years old, contact a
speech therapist for a consultation.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про збіль-
шення кількості дітей дошкільного віку з порушеннями усного
мовлення, що зумовлює труднощі в: оволодінні програмами
навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах дошкільних
навчальних закладів; своєчасній мовленнєвій підготовці дітей до
школи і формуванні мисленнєво-пізнавальної діяльності, поведін-
ки та особистості дитини в цілому.

Різні аспекти мовлення дітей дошкільного віку розробляли віт-
чизняні педагоги А. Богуш, О. Гвоздєв, А. Усова, К. Ушинський, 
Є. Тіхеєва, Є. Флеріна та ін. (Гончаренко А.М., 2013).

Для дошкільників із порушенням мовлення створені спеціальні
групи для дітей з порушеннями мовлення у дошкільних навчальних
закладах.

Своєрідність розвитку словникового запасу, граматичної будо-
ви, зв’язного мовлення та його фонетико-фонематичної сторони
при ЗНМ описана в дослідженнях Р. Левіної, В. Орфінської та ін.
(Левіна Р.Е. 1975, Орфінська В.К., 1963). Проблема формування
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лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із загальним недо-
розвиненням мовлення є одним з основних напрямів в сучасній
логопедії.

Порушення мовлення дітей характеризується недоліками лек-
сико-граматичного та фонетико-фонематичного розвитку. Таким
чином, у них ще спостерігаються певні стійкі відхилення мовлен-
нєвої функції. 

На підставі вивчення літератури чітко визначені провідні
напрями подолання ЗНМ у дітей дошкільного віку, а саме: форму-
вання лексичної та граматичної складових сторін мовлення.
Формування лексичної складової мовлення включає: формування
різних рівнів лексичних узагальнень; розвиток володіння усіма час-
тинами мови; розвиток лексичної системності. Формування грама-
тичної складової мовлення включає: засвоєння дитиною розгалу-
женої системи граматичних уточнень, що виражають числові,
родові, часові, відмінкові відношення; розвиток морфологічної
системи словотвору та формування різних типів синтаксичних кон-
струкцій. Оскільки логопедична робота має системний характер, то
для дітей із ЗНМ є важливим не тільки оволодіння мовленнєвими
навичками, а й методами та прийомами самостійного використан-
ня їх на практиці.

У дітей розвиток мовлення може бути порушений з різних при-
чин, але профілактичні поради будуть спільними для всіх:

– з народження розмовляйте з дитиною, в ході спілкування
виявляйте різні емоції;

– не сюсюкайте з немовлям, чітко вимовляйте слова;
– щодня займайтеся пальчикової гімнастикою;
– у дошкільному віці займайтеся розвитком дрібної моторики,

ліпіть, малюйте; гарно розвиває мову гра у конструктор, мозаїку;
– щодня виконуйте вправи для розвитку м’язів мовлення —

вони є підготовчим моментом у становленні звуків;
– займайтеся дихальною гімнастикою, вона розвиває мовне

дихання, допомагає боротися із заїканням;
– читайте книги, вчіть вірші, розширюйте словниковий запас.
Спільна діяльність дітей, батьків та логопеда дозволить запобіг-

ти мовній дисфункції.
Доходимо висновку, що якщо правильно підібрати методики;

розробити певні вправи — артикуляційні, вправи для розвитку
дрібної моторики; читати дітям, розповідати за картинками, прово-

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 



73

дити фізкульт-хвилинки, давати творчі завдання, різні тести на
мислення та логіку — все це буде покращувати та удосконалювати
мовлення дітей. Для досягнення гарного результату, важливо, вміти
зацікавити, а не тиснути на дітей.
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Анотація. Нами розглянуто питання роботи з дітьми з інвалідніс-
тю в інклюзивному освітньому просторі. Зокрема, особливості вико-
ристання інформаційно-комунікативних технологій та шляхів їх
використання з урахуванням порушень наявних у дітей.

Abstract. In the article we consider the issue of working with children with
disabilities in the inclusive educational space. We also considered the issues
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 можливос-
тей для дітей з інвалідністю і, не останню роль у цьому процесі
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відіграє вчитель, який має підібрати такі технології та методи, що
сприятимуть ефективній роботі будь-якої дитини з інвалідністю.
Зокрема, на нашу думку, особливої уваги потребують використання
інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), оскільки вважа-
ється що вони дозволять учням з особливими потребами повноцін-
но включитися 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
закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максималь-
ної ефективності навчального процесу» (Дубровина І., 1975).
Останнім часом ця технологія набула широкого поширення на
теренах України та впливає на усі освітні процеси починаючи з
зарахування дітей з інвалідністю до звичайної школи та до транс-
формації філософії, цінностей і практичних підходів цілих освітніх
систем.

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 (Ханзерук
О. та ін., 2010).

Спираючись на вище зазначене можна виокремити три основні
шляхи використання ІКТ в інклюзивній освіті, зокрема: з метою
створення компенсаційних можливостей для дітей з інвалідністю
(використання ІКТ в якості технічної допомоги, підтримки, час-
ткової компенсації або заміщення відсутніх природних функцій,
що дозволяє учням з особливими потребами повноцінно залуча-
тись до процесів спілкування й взаємодії); з метою забезпечення
комунікації (допоміжні прилади і програмне забезпечення, альтер-
нативні форми зв‘язку, що полегшують або уможливлюють комуні-
кацію у більш зручний спосіб, специфічний для кожного виду інва-
лідності); з метою реалізації дидактичних цілей (сприяють
диференціації, задоволенню індивідуальних потреб, особистісному
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розвитку дітей з особливими потребами, розкриттю їх здібностей,
повноцінній інклюзії, включенню в освітнє й суспільне середови-
ще) (Сіваш Т., 2018). 

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
інформацію на мультимедійну дошку, розмовляти чітко контро-
люючи міміку та жести, при поясненні вправ супроводжувати це
показом безпосередньо на моніторі комп ютера / екрані; аналізую-
чи освітній процес, що відбувається за участю дітей з порушенням
мовлення, потрібно пам ятати що учні цієї категорії часто можуть
жалітися на нудоту, запаморочення, головні болі у багатьох спосте-
рігаються порушення рівноваги та координація рухів. Це зумовлює
схильність дітей до надмірної дратівливості та емоційно нестійких
реакцій на оточуючих, тому при використані засобів ІКТ потрібно
бути обережним, при виборі вправ варто опиратися на індивідуаль-
ні показники розвитку кожної дитини, щоб не спровокувати
неадекватної реакції; під час роботи з дітьми з порушеннями інте-
лектуальної сфери варто пам‘ятати, що істотну роль відіграє піз-
нання навколишнього світу через відчуття та сприйняття, тому
готуючись до уроку варто враховувати недостатню диференційова-
ність зорового сприйняття, тобто всі вправи та зображення які
демонструються варто детально підготувати (Лазаренко Н., 2016).
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 нерівномірно порушений темп
розвитку, тому при підготовці занять з засобами ІКТ варто доціль-
но підбирати матеріал який ти маєш використовувати, підібрати
влучні вправи та супровід уроку тощо. 

Отже використання інформаційно-комунікаційних технологій
може стати суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з
особливими потребами, адже вони відкривають широкі можливос-
ті для покращення якості освіти, її доступності. Окрім того, впро-
вадження ІКТ в освіту дітей з інвалідністю у теперішній час, допо-
магає стати звичайному навчанню більш ефективним, якісним та
цікавим, що допоможе вчителю створити рівні умови для кожної
дитини у класі. 
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За переконаннями А. Адлера, Е. Берна, Ш. Бюлер, Е. Еріксона,
А. Маслоу, Г. Оллпорта, В. Франкла, К. Юнга та ін., процес побудо-
ви особистістю власних життєвих планів є закономірним і зумов-
люється генетично.

За переконаннями Ш. Бюлер, життєвий шлях особистості від-
бивається в динаміці та неповторності її життя загалом і кожного
вікового етапу зокрема. Адже розгортання життєвого шляху детер-
мінується згаданим вище прагненням особистості, що, в свою
чергу, залежить від її життєвих цілей і планів, які змінюються на різ-
них вікових етапах. Тому здатність особистості визначати цілі та
плани свого життя, з огляду на власну внутрішню сутність, учена
вважала основним критерієм встановлення повноти її життєвого
самоздійснення. Натомість провідними внутрішніми і зовнішніми
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критеріями аналізування історії життєвого шляху особистості вона
визначила такі, як: змінювання її цінностей і ставлень (пережи-
вань), творчу діяльність та об’єктивний перебіг подій.

У руслі аналітичної психології питання детермінованості про-
цесу конструювання особистістю своїх життєвих планів розглянув
К. Г. Юнг. За позицією вченого, детермінантами згаданого процесу
виступають архетипи — універсальні програми поведінки, які
людина має від народження, а тому їх складно усвідомити.
Формування особистістю своїх життєвих планів протягом її життє-
вого шляху, як історії індивідуації, пов’язано з розвитком у неї сві-
домості, що може «конфліктувати» з несвідомим — архетипами.

Співвідношення несвідомого і свідомого у зумовленості проце-
су конструювання особистістю свого життєвого сценарію і планів
зацікавило Е. Берна. В руслі положень транзакційного аналізу вче-
ний охарактеризував феномени «життєвий сценарій», «життєві
плани» та «его-стани». За його переконаннями, змалечку діти
мріють про власне майбутнє життя та уявляють його сценарій як
послідовну реалізацію життєвих планів, що детермінується гене-
тично. Водночас значний вплив на цей процес здійснюють їх бать-
ки та інші значущі дорослі з близького оточення. На думку психо-
лога, у різних життєвих станах дитина перебуває в одному з трьох
его-станів, що актуалізується для конкретної ситуації: 1) «Батько
(мати чи інший значущий дорослий)»; 2) «Дитина»; 3) «Дорослий». 

В логотерапії В. Франкла чільне місце займає теорія про сенс
життя. За твердженнями вченого, кожна людина здатна відшукати
цей сенс, не суб’єктивно, а в навколишньому світі. Прагнення
людини знайти сенс свого життя він вважав вродженим. На його
думку, осмисленню людиною власного життя сприяють цінності,
що стосуються її творчого ставлення до праці, переживань щодо
особистого досвіду і ставлення до тих життєвих подій, які вона не в
змозі змінити.

За науковою позицією Д. О. Леонтьєва, до основних психоло-
гічних умов конструювання особистістю свого життєвого шляху, а
отже і життєвих цілей і планів, належать такі, як: її спроможність,
як суб’єкта, оцінювати власне минуле, теперішнє і майбутнє;
осмисленість свого життя — задоволення минулим, емоційність
теперішнього і чітке уявлення майбутнього; локус контролю
(суб’єктність) — впевненість або невпевненість у своїй здатності
реалізувати власні життєві цілі та плани.
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Основними психологічними умовами розвитку особистості, як
суб’єкта своєї життєдіяльності та конструювання життєвих планів,
є такі:

– здатність особистості рефлексувати про об’єктивно та суб’єк-
тивно зумовлені події свого життя в різних часових вимірах;

– ціннісно-смислове ставлення особистості до навколишньої
дійсності;

– усвідомлене ставлення особистості до себе як сучасника своєї
епохи самостійного активного «конструктора» власного життя і
життєвих планів;

– здатність до прогнозування власного майбутнього, до скла-
дання життєвих планів і життєвої самореалізації;

– здатність визначати власні життєві цілі та життєві плани, з
огляду на власне «Я»;

– узгодженість життєвих цілей і планів із індивідуальними
особливостями особистості (цінностями, переконаннями, став-
леннями (до особистого досвіду, об’єктивних життєвих подій),
мотивами, прагненнями долати труднощі, потребами, вольовими
якостями);

– глибокі знання про життя;
– об’єктивне ставлення особистості до непередбачуваних і

незалежних від неї подій.

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ТРЕНІНГ 
СПРИЯННЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Купрєєва Ольга Іллівна
к. психол. наук, доцент, ст. наук. співробітник 

лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації 
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН

consultok0804@gmail.com

Анотація. Обґрунтовано особистісно орієнтований тренінг
сприяння самореалізації студентів в інтегрованому освітньому
середовищі. Тренінг спрямовано на розвиток психологічних складових
та особистісних ресурсів самореалізації студентів в інтегрованому
освітньому середовищі. Подано структуру тренінгу. Апробація
тренінгу показала його високу ефективність.
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Annotation. Presents the for personality-oriented training to promote stu-
dents’ self-realization in an integrated educational environment is substanti-
ated. The training is aimed at developing the psychological components and
personal resources of students’ self-realization in an integrated educational
environment. The structure of the training is given. The approbation of the
training showed its high efficiency.

Важливим завданням практичної психології є сприяння проце-
су самореалізації особистості в умовах інтегрованого навчання.
Результати здійсненого нами комплексного емпіричного дослід-
ження психологічних особливостей самореалізації студентів в інтег-
рованому освітньому середовищі свідчать про те, що психологічною
основою самореалізації студентів з інвалідністю є: життєстійкість;
наявність життєвих цілей та сенсу життя; прагнення до самоактуа-
лізації; позитивне самоставлення, прийняття себе з перевагами та
недоліками, здатністю сприймати себе як джерело життєвих змін,
подій та вчинків, упевненість у собі, адекватна оцінка своїх можли-
востей; самостійність та здатність вирішувати складні ситуації,
самокерівництво; збалансована часова перспектива. Основними
предикторами самореалізації є локус контролю — Я, цінності,
раціоналізація, гіперкомпенсація, прийняття відповідальності [1,
с. 211–216]. 

Психологічною основою самореалізації здорових студентів є
збалансоване поєднання часових показників; прагнення встанов-
лювати та підтримувати позитивні стосунки з навколишнім світом
та людьми; здатність бути включеним у власне життя, контролюва-
ти його події, усвідомлювати життєві цілі; самопізнання, само-
прийняття та самоповага; прагнення до автономності; відчуття
компетентності у вирішенні повсякденних справ. Предикторами
самореалізації здорових студентів є локус контролю — Я, саморозу-
міння, орієнтація в часі, цінності [1, с. 226–232].

Отримані результати дослідження свідчать про необхідність
застосування форм психологічної роботи які б сприяли розвитку
психологічних складових та особистісних ресурсів самореалізації
студентів в інтегрованому освітньому середовищі. 

Тренінгова програма сприяння самореалізації студентів — це
особистісно орієнтований тренінг як система психологічних техно-
логій та методів сприяння неперервному процесу особистісного
зростання. Мета тренінгової програми — сприяти самореалізації
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особистості студентів через розвиток її психологічних складових та
особистісних ресурсів: життєстійкості, ціннісно-смислових та
мотиваційних ресурсів (осмисленість життя, мотивації саморозвит-
ку, цінностей самореалізації, часової перспективи); ресурсів само-
регуляції (самоставлення, самоефективність, автономність);
інструментальних ресурсів (активно-дієвих копінг-стратегій). 

Враховуючи, що процес особистісного розвитку зумовлюється
змінами які відбуваються як у внутрішньому плані особистості
(інтраперсональність), так і у взаємостосунках із зовнішнім світом
(інтерперсональність), тренінгова програма складається з трьох бло-
ків, які логічно пов’язані між собою: інтраперсональний (один
блок) та інтерперсональні (два блоки). 

Інтраперсональний блок 1. «Я та мій внутрішній світ» (психо-
логічні ресурси особистісної самореалізації) складається з трьох
модулів: модуль 1. «Пізнання образу власного Я: особистісні складові
самореалізації» (самопізнання, саморозуміння, самоприйняття,
самоставлення, самоповага, самоідентичність); модуль 2. «Мотиви,
цілі, смисли, часові аспекти самореалізації» (внутрішні мотиви само-
реалізації, особистісні та життєві цілі, цінність самореалізації, базо-
ві переконання, цілісність та зв’язність життєвого шляху); модуль 3.
«Життєстійкість як ресурс самореалізації особистості» (спрямова-
ний на формування психологічних компонентів життєстійкості, що
зумовлюють активізації вольових зусиль, активної життєвої позиції
та досягнення психологічного благополуччя). Інтерперсональний
блок 2. «Я та Інший» (соціальні ресурси особистісної самореаліза-
ції) містить два модулі: «Я та Інший: цінність пізнання, розуміння,
прийняття індивідуальності, неповторності особистості» (розвиток
навичок соціальної перцепції, ефективної комунікації, взаємодії,
толерантності та ассертивної поведінки); модуль 5. «Ми: позитивні
стосунки та взаємодія» (сприяння розвитку навичок соціально-
психологічної взаємодії в групі, позитивного ставлення до оточую-
чих, почуття пов’язаності з іншими). Інтерперсональний блок 3. «Я
в Світі та Житті» (інструментальні ресурси підтримання якості
життя та психологічного благополуччя) містить два модуля:
«Саморегуляція, самоорганізація, самоефективність» (формування
навичок саморегуляції, самоменджменту, організації та планування
власної діяльності; самоконтролю; самоефективності з урахуван-
ням власних можливостей) та модуль «Самодетермінована поведін-
ка» (формування навичок здійснювати вибір; приймати рішення;
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самостійно вирішувати проблеми; розвиток особистісної автоно-
мії, відповідальності, самодопомоги, самопідтримки). 

Апробація тренінгу сприяння самореалізації студентів показа-
ла, що його запровадження активізувало потреби студентів у само-
пізнанні, самоприйнятті, саморозумінні, автономності, підтримці
позитивного самоставлення, цілеспрямованості, саморегуляції,
пізнанні інших, саморозвитку і як наслідок — відбулося зростання
показників психологічного благополуччя та параметрів самореалі-
зації особистості [1, с. 327–337]. 
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ 
СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
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к. псих. н., старший викладач кафедри психології 
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Анотація. В даних тезах викладено про особистісну готовність
студентів до вибору професії, яка є інтегральним утворенням особис-
тості, та ґрунтується на стійкій внутрішній професійній мотивації,
сформованості професійної перспективи, передбачає розвиток реф-
лексивних умінь та професійно значущих якостей і, загалом, визначає
особистість як суб’єкта майбутньої професійної діяльності.

Annotation. These theses describe the personal readiness of students to
choose a profession, which is an integral formation of personality, and is
based on stable internal professional motivation, the formation of professio-
nal perspective, provides for the development of reflective skills and profes-
sionally significant qualities and, in general, defines personality as a future
professional activities.

Професійне самовизначення в сучасному суспільстві виходить
за межі ринку праці. Воно передбачає не тільки вибір професії, як
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можливість знаходження свого місця в соціально-професійній
сфері, а й стиль власного життя, уявлення та образ майбутнього,
індивідуальний кар’єрний маршрут, можливість самореалізації. 

У професійному самовизначенні старшокласників та студентів
з інвалідністю Н. Романович виділяє два рівні: інваріантний та
варіативний. Метою інваріантного рівня є — формування базової
готовності абітурієнтів та студентів з інвалідністю до професійного
самовизначення (незалежно від нозології та ступеня обмеженості
функцій організму). Інваріантний рівень включає: усвідомлення
свого особливого статусу та обмежень профорієнтаційних можли-
востей; усвідомлення необхідності в оптимальному професійному
виборі; пошук шляхів професійного самовизначення; уточнення
професійного вибору (адекватний, хибний). 

Метою варіативного рівня є формування диференційованої
готовності абітурієнтів та студентів з інвалідністю до професійного
самовизначення з урахування виду та ступеня обмежень функцій
організму. Він включає: визначення своїх індивідуальних можли-
востей та здібностей; корекція професійного вибору з урахуванням
диференціації захворювання; підготовка особистісного плану про-
фесійного самовизначення, раціональний професійний вибір. 

Формування диференційованої готовності забезпечує диферен-
ційований підхід до професійного самовизначення в залежності від
виду та ступеня фізичних обмежень, стану фізичної працездатності
та її відповідності вимогам різних професій; від стану емоційно-
вольової, сенсорної, інтелектуальної сфери, розвитку мовлення та
комунікативних навичок, значущих для професійної діяльності;
характеру змін психологічного та соціально-психологічного стату-
су, пов’язаних з захворюванням, травмою. 

Професійне самовизначення потребує високого рівня усвідом-
лення власних інтересів, здібностей, особистісних особливостей,
цілей; передбачає вибір оптантом професії або послідовності про-
фесійних виборів які мають бути значущими для оптанта, пов’язана
з ціллю та смислом його життя. Під професійним самовизначенням
осіб з інвалідністю розуміється активна, свідома, цілеспря мована
діяльність особистості, по визначенню власних профорієнтаційних
можливостей, пошуку та вибору сфери майбутньої діяльності, само-
реабілітації, самокорекції, самокомпенсації власних можливостей в
процесі реалізації професійних життєвих планів з урахуванням
обмежень свого здоров’я.
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Сутністю професійного самовизначення осіб з інвалідністю є —
необхідність розуміння особливої природи процесу взаємодії з ото-
чуючим середовищем з метою інтеграції з ним, в тому числі в
аспекті професійного самовизначення.

Виділяють особливості професійного самовизначення студен-
тів з інвалідністю: 

– низька готовність до професійного вибору у поєднанні із
завищеною самооцінкою, яка найчастіше проявляється в недоо-
цінці складності фізичних, сенсорних порушень та адекватності
вибору професії; 

– професійне самовизначення характеризується фрагментар-
ністю, неповнотою уявлень, низьким рівнем учбової та професій-
ної мотивації;

– відсутність свідомого вибору, збідненістю уявлень про світ
професій та відсутність можливостей зробити соціально та еконо-
мічно обґрунтований вибір; 

– фантазійне, неадекватне ставлення до життєвих реалій та цін-
ностей, невміння планувати життєві та професійні перспективи;

– наявність негативних очікувань від вибору професії, пов’яза-
ні з незатребуваністю, трудовою дискримінацією часто формують
мотивацію уникнення невдач, трансформують ціннісні орієнтації в
професійній сфері та орієнтують на невдачі, вже на етапі оптації
професійного становлення;

– низький рівень рефлексії самовизначення свого місця в
житті, неадекватна самооцінка власних можливостей, неусвідомле-
ність необхідності вибору, професійної та соціальної відповідаль-
ністю за вибір професії; 

– незнанням вимог професій до людини; 
– небажанням приймати поради дорослих; ігноруванням про-

форієнтаційних можливостей.
Внаслідок цього, відбувається відхилення в професійному

виборі, та процес професійного самовизначення набуває стихійно-
го характеру, що впливає на його подальший розвиток.

Успішність професійного самовизначення залежить від зв’язку
системи особистісних смислів, цінностей з вибором професійної
діяльності. У цьому випадку суб’єктивні цінності людини поєдну-
ються з пріоритетами, цінностями, специфікою професійної діяль-
ності, утворюючи ціннісно-смислову єдність. 
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ФОРМУВАННЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Лавриненко Кристина Андріївна
IV курс, група ЗПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»
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Анотація. В даних тезах розглянуто поняття статево-рольової
ідентичності особистості. Визначені основні фактори формування
статево-рольової ідентичності дитини, її гендерна соціалізація та
особливості психологічного консультування з проблеми статево-
рольової ідентифікації в дитячому віці.

Annotation. These theses considered the concept of gender-role identity
of the personality. The main factors for formation of child’s gender-role iden-
tity, its gender socialithation and features of psychological counseling of the
problem of gender-role identification in childhood are determined.

Основними чинниками статево-рольової соцiалiзацiї дітей є
батьки та інші члени сім’ї та однолітки. Батьки — найближчі й
найрідніші люди, за допомогою яких дитина задовольняє потреби в
психологічній захищеності, емоційному спілкуванні, які залучають
її до різних видів соціальної взаємодії. Гармонійна повна сім’я
сприяє становленню психологічної статі та iдентифiкацiї дитини з
особою своєї статі, передусім — із батьком або матір’ю.

Дитина в сім’ї «приміряє» себе до суспільства, а це, своєю
чергою, стимулює її соціальну активність. При цьому, поведінка
дорослої людини сприймається дитиною як зразок для наслідування. 

Отже, важливе значення у статево-рольовій соціалізації
відіграють дитячі уявлення про позитивні зразки поведінки батьків. 
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Водночас, на статево-рольову соціалізацію дитини, на нашу думку,
здійснює неабиякий вплив домашня атмосфера: стиль взаємовідносин
у сім’ї між батьками, психологічний клімат, ставлення дорослих до
різних подій, до інших людей. За допомогою батьків маленька дитина
задовольняє потреби в психологічній і фізичній захищеності,
емоційному спілкуванні, дізнається про правила поведінки серед
людей протилежної статі. Великого значення сучасними науковцями
надається стосункам матері і дитини, досвіду спільної діяльності,
спілкуванню батьків з дітьми, які стимулюють індивідуальність дитини
відповідно статі та розвивають образ майбутньої сім’ї.

На основі проведеного дослідження можна зробити висновки
про те, що в учнів молодших класів спостерігається середній рівень
розвитку гендерних уявлень. 

Уявлення чоловіка та жінки в більшості випадків відображає
гендерну установку «незалежність» і «індиферентність», які харак-
теризується низьким рівнем взаємин із протилежною статтю (чим
більше відстань між об’єктами на малюнку, тим більше відстань в
життя між учнем і представником протилежної статі), а також від-
сутністю гендерних ознак статі, що дозволяє говорити про недос-
татню гендерну адаптацію учня в суспільстві (соціальна незруч-
ність, прихованість, боязкість, егоцентризм). 

Значна кількість досліджуваних мають уявлення про традицій-
ний розподіл ролей в сім’ї. У таких сім’ях існує жорсткий розподіл
ролей на «чоловічі» і «жіночі», причому основну частину обов’язків
вдома виконує дружина; в таких сім’ях дружина має низький рівень
задоволеності шлюбом. Статево-рольова ідентифікація відобража-
ється в інтересах і захопленнях учнів. На першому місці в даний
момент стоїть реалізація себе через обрану ними діяльність. 

Більшість учнів розуміють зміни, які відбуваються з ними в часі,
сформоване уявлення свого віку і статусу. Але в той же час деякі
учні ототожнювали себе з дошкільнятами. Це може бути пов’язано
з тим, що ігрова діяльність ще не відійшла на другий план, ще не
поступилась місцем навчальній діяльності.

Всі учні не хотіли б змінити свою статеву приналежність.
Більшість учнів припускають те, що коли вони подорослішають, то
стануть мамами / татами. Причому, їх бажання збігається з уявлен-
ням свого статусу в міру дорослішання. 

Для поліпшення показників, отриманих в ході нашого емпірич-
ного дослідження було розроблено рекомендації, які мають допо-
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могти молодшим школярам формувати гендерну культуру і допо-
могти у формуванні статево-рольової ідентичності.

Гендерна культура молодших школярів є суб’єктивно обумовле-
ною системою цінностей, гендерних знань, статево-рольових норм
поведінки, що сприяють реалізації здібностей учнів різної статі як
рівних соціальних істот, формують гендерні якості особистості
шляхом реалізації певних умов у навчально-виховній діяльності
початкової школи, визначають вибір правильної стратегії гендерної
ідентичності учнів [1].

Гендерне виховання — процес, спрямований на вироблення
якостей, властивостей, а також установок особистості, необхідне
суспільству відношення людини до представників іншої статі. Тому
в сферу статевого виховання входять не тільки лише такі специфіч-
ні відносини між представниками жіночої і чоловічої статей, як
подружні, але також й інші, у суспільному житті, у відпочинку і т.д.
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Анотація. Тези сформовані за результатами проведеного дослід-
ження, яке пов’язана з вивченням схильності особистості до ризику як
фактору обирання стратегії поведінки. Обгрунтовано актуальність
вивчення даної проблеми в мінливому сьогоденні. Визначені фактори,
які впливають на поведінку особистості. Акцентується увага на
толерантності особистості, як однією із умов успішної соціально-
психологічної адаптації людини до невизначеності світу.

Annotation. Theses are formed on the basis of a master’s thesis, which is
associated with the study of risk-taking as a factor in choosing the behavior
of the individual. The importance of studying the topic of risk in the changing
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present is determined. The theses highlight the factors that affect the behavi-
or of the individual. The importance of the individual’s ability to be tolerant
of the uncertainty of the world is noted.

Важливість вивчення проблеми ризику особистості обумовлена
зростанням динамізму змін соціального становища, де особливе зна-
чення має бажання людини активно осмислити новизну і складність
мінливого світу, а також показати нові та оригінальні стратегії поведін-
ки. Результати таких змін проникають у всі сфери психіки і життя ін -
дивіда, впливаючи на його психічний стан, поведінку, адаптацію,
породжує інтерес до вивчення особливостей особистості, зокрема
схильності до ризику, що може бути одним з факторів, що розширює
можливості ефективної соціальної адаптації людини в мінливому світі.

Концепція ризику розробляється зараз у багатьох галузях знань: в
психології, економіці, політології, соціальної антропології, соціоло-
гії; в юридичних, природничих і технічних науках; в рамках теорії ігор
і прийняття рішень. Природно, що кожна галузь науки має власний
погляд, саме тому поняття «ризик» виявляється розмитим і навіть
суперечливим. Уявлення про ризик розглядаються в трьох напрямках.
Перший напрямок передбачає вивчення ризику як когнітивної
реальності (Ч. Джофф, Д. Канеман, А. Тверскі), другий напрямок
вивчає ризик, як соціокультурну реальність (І.Б. Вовіна, А.П. Само -
нов та ін.), третій — вивчає ризик в контексті прийняття рішень
(В.А. Петровський, Г.Л. Смолян та ін.). У процесі дослідження ризи-
ку як фактору обирання стратегії поведінки особистості велика увага
приділяється феноменам, супутнім ризику. До них відносяться: про-
блеми психологічного стресу і стресостійкості в екстремальних умо-
вах, питання толерантності/інтолерантності до невизначеності, роз-
витку мотиваційно-ціннісної структури особистості.

Екстремальні ситуації або середовище як фактор, що впливає
на обирання стратегій поведінки особистості поділяють на:

1) швидкоплинні — пов’язана з необхідністю дiяти в умовах жор-
сткого дефіциту часу, у максимально швидкому темпі, при високому
рівні організованості та зі значним психологічним навантаженням;

2) довготривала — психологічно напружена діяльність протягом
тривалого часу; 

3) ситуація, що потребує постійної готовностi до дій, — перебу-
вання в монотонних, мало змінюваних умовах в очікуванні екстре-
мальних змін; 
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4) заснована на надходженні ймовірно недостовірної iнформа-
цiї — потребує екстрених дій за відсутності впевненості в достовір-
ності одержаної інформації; 

5) породжена суб’єктивними обставинами, тобто самою осо-
бистістю (відволікання чи нестійкість уваги, непрофесійне вико-
нання дiй та ін.); 

6) викликана «невизначеністю» — потребує прийняття рішення
за наявності альтернативних, суб’єктивно однаково значимих варі-
антів поведінки (Андросюк В. Г., 2015).

Проблеми, пов’язані з різними сторонами прояву невизначенос-
ті, стають все більш актуальними і затребуваними через невизначе-
ність простору сучасного світу. Людина, в цих умовах, знаходиться в
нестійкому стані, пов’язаному зі змінами, що відбуваються як у влас-
ній системі, так і в середовищі. «Це нестійкий стан провокується
параметрами середовища і особистість за рахунок адаптивного потен-
ціалу прагне залишитися в стійкій рівновазі» (Лукашенко Д. В., 2016). 

У зв’язку з цим, однією з найважливіших характеристик осо-
бистості, що характеризують її стійкість, є можливість впоратись із
невизначеністю — толерантність до невизначеності.

Також є два інших важливих елементи сприйняття ризику: фак-
тор страху (наскільки ми боїмося потенційного результату) і кон-
трольний фактор (ступінь володіння ситуацією). Коли ризики суп-
роводжуються страхом і відсутністю контролю, вони сприймаються
як дуже серйозні.

Отже, схильність до ризику це не тільки про адреналін, героїчні
подвиги, швидке прийняття рішення, стрес, необдумані вчинки
тощо. Важливість схильності до ризику — це про свідомі вибори
особистості до особистісного росту, це бажання впізнавати нове
про себе та про оточуючий мінливий світ, ставити і досягати мети,
змінювати своє життя за покликом серця, жити своє життя свідомо
і здатність бути живим. 
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Анотація. Роботу присвячено вивченню важливості та актуаль-
ності розвитку комунікативних навичок у молодших школярів.
Методи арт-терапії є дієвими інструментами для прискорення роз-
витку й вдосконалення комунікативних навичок. Набуття цих нави-
чок є основою для успішного навчання, зокрема й в умовах інклюзивно-
го освітнього середовища.

Annotation. The work is devoted to the study of the importance and rele-
vance of the development of communication skills in junior high school stu-
dents. Art therapy methods are effective tools for accelerating the develop-
ment and improvement of communication skills. The training of these skills is
the basis for successful learning, including in an inclusive educational
environment.

Формування комунікативних навичок молодших школярів —
надзвичайно актуальна проблема. Батьки й спеціалісти спостеріга-
ють тенденцію зниження рівня комунікативного розвитку дітей
молодшого шкільного віку, труднощі в налагоджуванні контакту й
стосунків з однолітками та дорослими, затримку мовного розвитку,
що негативно впливає на результативність навчання, процес соціа-
лізації та розвиток особистості. Також в суспільстві розширюються
можливості спілкування й збільшується значимість комунікатив-
них навичок в процесі шкільного навчання.

Особливо це стосується першокласників, так як їм доводиться
адаптуватися до нового соціального середовища, до нової ролі –
учень, пошуку й відстоювання свого місця в новому середовищі.
Зазвичай, причиною труднощів в процесі адаптації являється
невміння спілкуватися та взаємодіяти в процесі навчальної діяль-
ності, обмінюватися ідеями, вирішувати конфлікти.

Зважаючи на те, що в молодшому шкільному віці навички міжо-
собистісного спілкування недостатньо розвинені, виникають труд-
нощі, в результаті яких дитина може замкнутися в собі, почуватися
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одинокою, або використовувати недієві способи створення дружніх
стосунків з однолітками. Поступово виникають комунікативні
труднощі з педагогами, батьками, однолітками, які з часом почнуть
виражатися дитиною в формі агресивної та девіантної поведінки,
негативізму, неслухняності, невпевненості в собі, зниженні само-
оцінки. Зазначене має прямий та суттєвий вплив на навчальну
активність та успішність. 

Навпаки, саме благополучні міжособистісні стосунки як в
колективі класу, так і поза школою, позитивно впливають на пси-
хологічний стан школяра, його пізнавальний інтерес, успішність в
навчанні, прагнення контактувати з оточенням. Тому однією з важ-
ливих задач цього періоду в умовах нової української школи є орга-
нізація процесу  формування комунікативних навичок: співпраця з
дорослими та однолітками в різних соціальних ситуаціях, вміння не
створювати конфлікти й виходити зі спірних ситуацій, вміння слу-
хати й вступати в діалог.

Навички формуються в діяльності, а комунікативні навички
формуються і вдосконалюються в процесі навчання учнів як на
уроках, так і у неурочний час. Навчальна діяльність сприяє ство-
ренню і згуртуванню колективу, який має спільні цілі та інтереси.
Процес включення учнів-першокласників у систему колективних
стосунків ускладнюється тим, що вони відрізняються інтересами,
поглядами, вміннями, навичками. Особливо це стосується класів, у
яких є діти з особливими освітніми потребами (ООП).

Дуже дієвим помічником — інструментом в цьому процесі явля-
ється арт-терапія. Дитяча арт-терапія — це сучасний напрямок арт-
терапії, який припускає використання будь-яких засобів мистецтва
для вибудовування терапевтичних стосунків з дітьми або для
надання психологічної допомоги і розвитку дітей. Завдяки значно-
му різноманіттю методик і напрямків цього виду арт-терапії, можна
підібрати і розробити програму розвитку комунікативних навичок
як для всього класу, так і для окремої дитини. Саме арт-терапія
являється тим зв'язним місточком від невербальної взаємодії до
вербальної, від учня до учня, від учня до вчителя, від недовіри й
страху до згуртування колективу.

Арт-терапія є дієвим та цікавим для дітей засобом через вико-
ристання різноманітних яскравих матеріалів, прийомів та підходів,
які при створенні творчої роботи не вимагаються вміння й не від-
бувається оцінення, критики та порівняння роботи. Суб'єкти арт-
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терапевтичного процесу взаємодіють між собою вербально, на сим-
волічному, асоціативному рівні і за допомогою невербальної, візу-
альної комунікації через продукти творчості. Такий підхід допома-
гає швидше подолати бар'єри в комунікації та розвивати
комунікативні навички без зайвої напруги й страху, згуртовує
колектив та сприяє мотивації дітей на навчання.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ЮНАКІВ 

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Матковська Інна Анатоліївна
ІІ курс, група ЗПЛ-19-2м-vn, спеціальність «Психологія»

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Заброцький М. М., к. пед. н., проф.

Анотація. Дослідження емоційної сфери людини є актуальною
проблемою психології. Емоційні стани виконують основну регулятив-
ну функцію поведінки, а тому від сили вираженості станів та їх
модальності у великій мірі залежить успішність будь-якої діяльнос-
ті. Важливим завданням сучасної вищої школи є формування гармо-
нійної, фізично та психічно здорової особистості. Проте на успіш-
ність розв’язання даної проблеми негативно впливають як
об’єктивні чинники (проблеми економічного розвитку держави,
певна неадекватність соціальної ситуації розвитку особистості
тощо), так і суб’єктивні (чутливість до різних соціальних впливів,
емоційна нестабільність, низька стресостійкість тощо). 

Annotation. The study of the emotional sphere of man is an urgent pro-
blem of psychology. Emotional states perform the main regulatory function
of behavior, and therefore the success of any activity largely depends on the
strength of expression of states and their modality. An important task of
modern higher education is the formation of a harmonious, physically and
mentally healthy personality. However, the success of solving this problem
is negatively affected by both objective factors (problems of economic deve-
lopment of the state, a certain inadequacy of the social situation of perso-
nal development, etc.) and subjective (sensitivity to various social influen-
ces, emotional instability, low stress, etc.).
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Вивчення психічних станів як однієї з важливих характеристик
психічної сфери в силу особливостей їх прояву та впливів на осо-
бистість набувають дедалі більшого наукового та практичного зна-
чення. В нинішніх складних соціально-економічних умовах роз-
витку люди різних вікових категорій, відчувають на собі вилив
багатьох емоціогенних факторів, які призводять до дезадаптації,
зниження продуктивності діяльності і навіть до погіршення здо-
ров’я.

Типові риси характеру за своєю інтенсивністю виявляються по-
різному, індивідуально. У деяких людей окремі риси їхнього харак-
теру виявляються настільки яскраво та своєрідно, що це робить їх
оригінальними. Загостреність таких рис виявляється спонтанно, як
тільки людина потрапляє в адекватні цим рисам умови. Такі умови
провокують прояв загостреної реакції особистості. Крайню інтен-
сивність певних рис людини називають їх акцентуацією.

Юність — надзвичайно значущий період в житті людини.
Вступивши в юність підлітком, молода людина завершує цей період
істинно дорослою, коли вона дійсно сама визначає для себе свою
долю: шлях свого духовного розвитку і земного існування. Вона
планує своє місце серед людей, свою діяльність, свій спосіб життя. 

У той же самий віковий період юності може нічого не дати
людині в плані розвитку здібності до рефлексії і духовності.
Проживши цей період, людина, яка вже виросла, може залишити-
ся в психологічному статусі підлітка. 

Саме в юнацтві відбувається становлення людини як особи,
коли молода людина, пройшовши складний шлях онтогенетичної
ідентифікації уподібнення іншим людям, привласнила від них
соціально значущі властивості особи, здібність до співпереживан-
ня, до активного етичного відношення до людей, до самої себе і до
природи; здібність до засвоєння: конвенціональних ролей, норм,
правил поведінки в суспільстві [1, с. 69].
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Анотація. Одним із оптимальних чинників формування професійної
компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації є групова
навчальна діяльність, що не лише підвищує рівень навченості, а ство-
рює оптимальні умови для розвитку професійно значущих особистіс-
них якостей і здібностей студентів, збагачує навички їх особистісної
взаємодії.

Annotation. One of the optimal factors in the formation of professional
competence of future specialists in physical rehabilitation is group learning,
which not only increases the level of education, but creates optimal conditi-
ons for the development of professionally significant personal qualities and
abilities of students, enriches their personal interaction skills.

Професійна діяльність фахівців з фізичної реабілітації вимагає
врахування специфіки взаємодії між людьми. У силу багатоваріан-
тності міжособистісних стосунків успіх професійної діяльності реа-
білітологів залежить від особливостей взаємодії всіх суб’єктів реабі-
літаційного процесу, характеру їхньої спільної діяльності.
Професійна взаємодія проходить шлях від бажання та здатності
людини вписатися в певну малу групу — до високого рівня групової
активності, узгодженості дій усіх її членів [1]. Отже, вже на етапі
первинної персоналізації студенти спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» повинні набути досконалі навички спільної навчаль-
но-професійної діяльності, які у перспективі забезпечать успішну
адаптацію, конструктивне входження в систему професійних міжо-
собистісних відносин.

Умови спільної діяльності передбачають наявність групового
суб’єкта, територіальної часової та мотиваційної спільності його

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



94

функціонування. Включення людини в групову діяльність суттєво
впливає на процеси цілепокладання, вибір стратегії й тактики її
поведінки[2]. Це викликає необхідність проаналізувати можливос-
ті групових форм навчальної діяльності як одного з оптимальних
чинників формування професійної компетентності майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації.

Нині існує багато підходів до класифікації груп із використан-
ням різних критеріїв[3]: за кількістю учасників — великі і малі; за
типом домінуючої структури — формальні, неформальні, організо-
вані, спонтанні; за рівнем прояву міжособистісних стосунків —
дифузні, асоціативні, кооперації, корпорації; за рівнем відкритос-
ті — закриті, відкриті; за тривалістю функціонування — коротко-
часні, тривало діючі; за силою впливу на особистість, роллю в
соціалізації особистості — первинні, вторинні; за ступенем міцнос-
ті й стійкості внутрішніх зв’язків — згуртовані, мало згуртовані,
роз’єднані.

Численні експериментальні дослідження показують, що мала
група є чимось більшим, ніж проста сукупність індивідів.
Специфіка спільної діяльності порівняно з індивідуальною полягає
у виникненні та розвитку сукупного групового суб’єкта, якому
притаманні ряд феноменів інтеграції: ціннісно-орієнтаційна
єдність, колективне самовизначення, групова емоційна ідентифі-
кація, подібність функціонально-рольових очікувань [4]. 

За висновками науковців, суттєвою характеристикою діяльнос-
ті групи є прийняття спільних колективних рішень, які, є більш
раціональними та демократичними.

В процесі спільної діяльності спрацьовують специфічні меха-
нізми регуляції пізнавальних процесів, розширюється спектр інди-
відуальних можливостей кожного з її учасників, формується специ-
фічний для груп стиль діяльності. Групова діяльність має
потенційні можливості для підвищення якості індивідуальних
рішень за умов входження в групу достатньо компетентних суб’єк-
тів. Дослідження науковців показують, що психосоціальні умови
групової діяльності сприяють розвитку міжособистісного сприй-
няття людей, суб’єктний рівень якого виявляється в дії механізмів
ідентифікації та емпатії.

Під ідентифікацією розуміють механізм міжособистісної регу-
ляції поведінки людей у процесі спілкування. Емпатія розглядаєть-
ся як необхідна професійна якість людини, яка обирає професію
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соціономічного типу та характеризує особливий спосіб розуміння
іншої людини, в основі якого лежить емоційне сприймання її внут-
рішнього світу. Для фахівця з фізичної реабілітації, важливим є
вміння поставити себе на місце іншої людини, зрозуміти те, що не
сказано вголос, передбачити її поведінку та психічний стан.
Механізми емпатії та ідентифікації тотожні, вони пов’язані з умо-
вами спільної діяльності. Учені висловлюють думку, що групова
діяльність впливає на самооцінку та рівень домагань особистості.
Критерієм самооцінки вчинків людини виступають очікування
членів референтної групи. Люди одержують задоволення від
результатів оцінки свого статусу тільки в тому випадку, якщо він є
високим не сам по собі, а у порівнянні з найближчим соціально
значущим оточенням.

Аналізуючи досвід впровадження групового навчання у підго-
товці майбутніх фахівців у ЗВО, О. Ярошенко, зазначає, що групо-
ві форми навчальної діяльності значною мірою розкривають інди-
відуальні можливості студентів, стимулюють розвиток їхньої
адекватної самооцінки, самостійності [5]. 

Групові форми навчальної діяльності впливають на розвиток
студентських груп, підвищують результативність навчання та
рівень пізнавальної мотивації студентів, сприяють розвитку органі-
заційних та комунікативних здібностей студентів, їхніх творчих
якостей та здатності до саморегуляції. І. Герасимчук визначає такі
психолого-педагогічні умови ефективної організації групової
навчальної діяльності студентів: поєднання групового навчання з
фронтальним та індивідуальним, дотримання чіткої структури
занять, застосування різних видів групової діяльності, взаємну від-
повідальність і звітність у малих групах, забезпечення особистісної
взаємодії студентів, управління та корекцію їх діяльністю з боку
викладача. 

Отже, в ході групової роботи підвищується навчальна успіш-
ність, знижується рівень ситуативної тривожності студентів, зрос-
тає рівень взаємоприйняття товаришів. Застосування групових
форм навчання підвищує рівень навченості студентів та зумовлює
позитивну динаміку їхніх професійно-значущих особистісних
якостей і здібностей, моделює особистісно-професійний досвід,
збагачує навички міжособистісної взаємодії. 
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ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
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Науковий керівник: Мітіна С. В., к. психол. н., доцент 

Анотація: В даних тезах викладено поняття лідерства та умови
формування лідерських якостей. Підлітковий вік є сензитивним для
формування лідерських якостей в силу своїх психічних особливостей,
оскільки в юнацькому віці починається процес життєвого і професій-
ного самовизначення людини, з’являється потреба в суспільно корисній
діяльності, формуються переконання, почуття обов’язку і відпові-
дальності, досягають певного рівня розвитку такі вольові якості, як
самостійність, ініціативність,наполегливість.

Annotation. In these theses the concept of leadership and conditions of
formation of leadership qualities are stated. Adolescence is sensitive to
the.formation of leadership qualities due to their mental characteristics,
because in adolescence begins the process of life and professional self-deter-
mination, there is a need for socially useful activities, formed beliefs, sense of
duty and responsibility, reach a certain level of development volitional qua-
lities, such as independence, initiative, persistence.

У світі існує велика кількість різноманітних визначень понять
«лідер», «лідерство», «лідерські якості», які використовуються в
сучасній вітчизняній психолого-педагогічній науці. Так, В. Зацепін
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визначає лідера як людину, яка свідомо і активно веде інших до
досягнення певної мети. За визначенням Н. Жеребової, лідер є
представником малої групи, який висувається в результаті взаємо-
дії її членів, або організує навколо себе групу при відповідності
його норм і ціннісних орієнтацій з груповими, і організовує та
керує цією групою задля досягнення групових цілей.

Сутність лідерства полягає не в управлінні (сукупність прийо-
мів впливу на інших людей), стриманій, беземоційній поведінці,
що характерно для спеціалістів з менеджменту, а в творчості, про-
дукуванні нових ідей та в їх емоційності.

Підґрунтям для прояву лідерських якостей у підлітків є сукуп-
ність таких рис характеру, як товариськість, активність, ініціатив-
ність, наполегливість, самовладання, працездатність, спостереж-
ливість, організованість, самостійність, уміння переконувати
інших, рішучість у своїх діях, ерудованість, впевненість у собі, емо-
ційна привабливість, уміння налагоджувати позитивну атмосферу в
колективі.

Феномен лідерства став об’єктом дослідження ще на початку
ХXст. Проте, тільки в 30-40 роках вперше було здіиснено вивчення
цього явища на систематичних засадах. На дании час в зарубіжніи
психологіі існує кілька підходів до вивчення теоріи лідерства: 

1) Теорія рис (харизматична теорія) (40-50рр.ХХ ст Р.Стогділ,
Г.Кунц, С.О’Доннел, Р.Маннтаін)– лідерами стають люди, наділені
унікальним набором вроджених особистісних якостеи, харизмою;
«харизма» (дослівно — «благодать») — виняткова обдарованість
людини, яка справляє особливе враження на оточуючих. 

2) Поведінковии підхід (К. Левін, Р. Блеик, Д. Мутон, Р.
Лаикерт) — ефективність лідера визначається не иого особистісни-
ми якостями, а, швидше, манерою своєї поведінки щодо підлеглих.
Дании підхід створив основу для класифікаціі стилів керівництва
або стилів поведінки. 

3) Ситуаціина теорія (Ф. Фідлер) — ефективність лідерства
пояснюється впливом соціальних умов, зовнішніх факторів
(ситуаціи). Лідерство конкретноі особи є функцією ситуаціі. Особа,
що є лідером в одніи ситуаціі, зовсім не обов’язково буде лідером в
іншіи ситуаціі. Дана теорія представлена моделлю сприятливоі
ситуаціі Ф. Фідлера, моделлю «шлях — мета» К. Хауза та Дж.
Мітчелла, теорією «зрілості наслідувачів» П. Херсі та К. Бланшара,
моделлю «лідера участі» В. Врума та Ф.Иєттона. 
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У навчальній діяльності формування лідерських якостей відбу-
вається під час упровадження саме творчих, нестандартних, іннова-
ційних методів навчання, які характеризуються низкою особливос-
тей, серед яких можна виділити: суб’єктний характер
взаємовідносин між студентами та викладачем на основах співро-
бітництва; діалогічний, проблемний стиль викладання; демокра-
тичний стиль взаємовідносин; використання переважно групових
форм організації освітнього процесу; використання проблемно-
пошукових, дослідницьких методів навчання; створення ситуації
успіху у навчанні, забезпечення психологічного комфорту; реаліза-
ція принципу селективності (вибору) у навчанні. Ці особливості
створюють передумови для формування аналітичного, творчого
мислення, мотивують до самовдосконалення, самореалізації, роз-
витку особистісного потенціалу студентів, формуванню їх власної
позиції та вміння обґрунтовувати і відстоювати свою думку, погля-
ди, що у подальшому може стати підґрунтям для розвитку лідер-
ських якостей. Інноваційні методи викладання забезпечують
активність навчальної діяльності студентів, закладають основу для
подальшого осмислення і розвитку фахових знань, застосування
набутого досвіду на практиці. Значна роль у цьому процесі нале-
жить саме викладачу, який перш за все є організатором освітнього
процесу. Необхідність надихнути студента, залучити його до твор-
чої діяльності, повести за собою у цікавий світ наукових дослід-
жень, є, на думку науковців, проявом лідерства, яке пов’язане перш
за все з умінням гідно опановувати зміни та пристосовуватися до
нових і часто складних ситуацій

Так, набуває поширення метод колективної групової діяльності
метод проектів, у процесі використання якого студенти самостійно
здобувають знання, вміння та навички планування й виконання
практичних професійних завдань. В даному випадку маємо на увазі
групові, творчі, коротко- або довгострокові проекти, участь у яких
дозволяє студентам здобувати знання, застосовувати самостійно
набутий досвід, проявляти індивідуальність, творчість, особистісні
якості, забезпечує сприятливі умови для активізації відповідальнос-
ті студентів, формування партнерських стосунків. За допомогою
цього методу ефективно розвиваються уміння самостійно здобувати
знання, аналізувати та синтезувати матеріал, критично мислити та
висловлювати власну думку; творчо підходити до вирішення зав-
дань, проявляти ініціативність і наполегливість, толерантність,
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уміння працювати в команді. Як зазначає А. Кочубей, це один із уні-
версальних методів на заняттях з гуманітарних дисциплін.
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ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ЦІННОСТЕЙ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЗАСОБАМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

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. Інклюзивна освіта є не лише однією з фундаментальних
основ розвитку світової спільноти, але й філософією розуміння
повноправної участі кожного громадянина в життєдіяльності україн-
ського суспільства. Ми багато говоримо про інклюзію, але наше сус-
пільство тільки почало переходити від сегрегації до інтеграції. Відтак
одним із ключових питань розбудови інклюзивного суспільства має
стати питання суспільного розуміння інклюзії, суспільного сприйнят-
тя осіб з особливими освітніми потребами та людей з інвалідністю як
рівноправних партнерів. Допомогти у цьому може зокрема цілеспря-
мована діяльність університетів щодо формування інклюзивних цін-
ностей здобувачів освіти, оскільки період студентства є сенситивним
для розвитку основних соціальних потенцій людини як особистості.

Annotation. Inclusive education is not only one of the fundamental foun-
dations of the development of the world community, but also a philosophy of
understanding the full participation of every citizen in the life of Ukrainian
society. We talk a lot about inclusion, but our society is just beginning to move
from segregation to integration. Therefore, one of the main issues in building
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an inclusive society should be the issue of public understanding of inclusion
and the issue of public perception of people with special educational needs
and people with disabilities as equal partners. In particular, the purposeful
activity of universities to form inclusive values   of students can help in this, as
the student period is sensitive to the development of basic social potential of a
person as a personality.

Питання інклюзії більше не є приводом до дискусії, наразі — це
об’єктивна вимога сучасності, нагальний запит соціального сере-
довища до системи освіти. Забезпечення інклюзії в умовах вищої
школи, безумовно є однією з найважливіших умов успішної соціа-
лізації здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, їх
ефективної самореалізації у різних видах професійної та соціальної
діяльності задля повноцінної участі в житті суспільства. У сучасних
реаліях, у кожному закладі вищої освіти має бути створений відпо-
відний універсальний освітній простір, що дасть можливість забез-
печити комплексну інклюзію студентів з особливими освітніми
потребами.

Разом з тим, дієвість інклюзивної вищої освіти, поряд з базови-
ми вимогами (без бар’єрне середовище, пакет адаптивних освітніх
програм і адаптованих дистанційних освітніх технології, психоло-
го-педагогічний, соціальний та медичний супровід тощо) має
передбачати й планомірну виховну роботу щодо формування інк-
люзивних цінностей у студентської молоді масової університет-
ської освіти, як поведінкової основи реального суспільного «при-
йняття» осіб з особливими освітніми потребами та осіб з
інвалідністю. 

Студентство — фактично найзначніша за чисельністю і роллю в
системі суспільного відтворення соціальна група, якій притаманні
специфічні пізнавальні, психологічні, культурно-освітні власти-
вості, широта та зміст сфер діяльності. Разом з тим, суттєві харак-
теристики і риси студентської молоді, на відміну від представників
старших поколінь і вікових груп, ще перебувають у стані форму-
вання і становлення. 

Відтак, в умовах функціонування інклюзивного освітнього про-
стору закладу вищої освіти, сутнісною особливістю формування
цінностей студентської молоді стає відкритість до багатоманітнос-
ті, активне засвоєння нових цінностей у толерантному діалозі з цін-
ностями особистісними. Які ж цінності, що їх можемо назвати інк-
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люзивними, можуть та мають бути сформовані засобами універси-
тетської освіти? 

Такий перелік є довгим, однак перш за все, це рівність усіх учас-
ників освітнього процесу, забезпечення прав кожного, повага до
різноманітності, повага один до одного, довіра, співчуття, чесність,
мужність, справедливість, оптимізм, цінність спільноти та сталого
розвитку, готовність сприймати всіх як однаково рівних, до яких
варто прислухатися, бо кожний здатний зробити свій внесок у
спільний розвиток. 

Основою діяльності закладу вищої освіти, що працює на засадах
інклюзії, є співпраця в дусі колегіальності та солідарності, оскільки
це допомагає акумулювати зусилля по розбудові без бар’єрного
освітнього середовища та дозволяє максимально ефективно органі-
зовувати відповідний освітній процес.

Досвід роботи над формуванням інклюзивних цінностей сту-
дентської молоді доводить, що: 

– різниця між студентами за умов інклюзивної освіти не пере-
шкода і не бар’єр, а навпаки — ресурс, що мотивує та допомагає
вдосконалити освітній процес, удосконалити методи викладання,
збагатити досвід педагога та підвищити його кваліфікаційний
рівень; 

– гуманістичні ідеї та пріоритети підвищують продуктивність
комунікації між учасниками освітнього процесу, які вчаться розумі-
ти та сприймати відмінності у своєму оточенні, знаходити спільну
мову, виконувати спільні завдання в умовах багатоманітності; 

– у процесі співпраці в інклюзивному освітньому середовищі, у
молодого покоління формуються механізми протидії агресивному
середовищу, що об’єктивно впливає на зниження рівня ксенофобії
у суспільстві в цілому; 

– на різних етапах життєдіяльності студентської групи кожен її
учасник раз за разом здобуває власну ідентичність, відкриваючи
нове в собі та інших.

Отже, університетська освіта є основою активного розвитку
особистісного та соціального потенціалу людини: формування сві-
тоглядних і професійних якостей майбутнього фахівця; розвиток
творчих здібностей та фахових компетенцій; становлення інтелекту
та стабілізація рис характеру; формування соціальних цінностей у
зв’язку з професіоналізацією; перетворення системи ціннісних орі-
єнтацій у напрямку гуманізації. Тому освітній процес закладу вищої
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освіти має орієнтуватися не лише на формування та розвиток про-
фесійних компетентностей майбутнього фахівця, а головно на
соціалізацію студента як особистості націленої на продуктивну
життєдіяльність в умовах відкритого інклюзивного суспільства.

ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Овчаренко Олена Юріївна
ІІ курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Співак Л. М., д. п. н, проф. кафедри психології

Анотація. В даних тезах викладено основні переваги інклюзивного
навчання, концепцію Нової української школи. Доцільність впровад-
ження інклюзивного навчання.

Annotation. These theses outline the main advantages of inclusive edu-
cation, the concept of the New Ukrainian School. The expediency of imple-
menting inclusive education.

Україною ратифіковано основні міжнародні документи у сфері
забезпечення прав дітей та прав людей з інвалідністю, згідно зі сві-
товими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здо-
ров’я. Стаття 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю,
визначає обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі
освіти.

Інклюзивна освіта є одним із головних пріоритетів освітніх
реформ. Багато змін було здійснено на рівні початкових шкіл,
пов’язаних з концепцією Нової української школи та запроваджен-
ням нових освітніх стандартів для початкової освіти. Новій україн-
ській школі заохочується інклюзивна освіта. Для учнів з особливими
потребами створюються умови для навчання спільно з однолітками.

Інклюзивна освіта у закладах загальної середньої освіти має
відображати одну з головних демократичних ідей — усі діти є цін-
ними й активними членами суспільства.

Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освіт-
ньої програми, яка є достатньо складною, але відповідає його здіб-
ностям. Вона враховує потреби, а також спеціальні умови та під-
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тримку, яка забезпечується медико-соціальним та психолого-педа-
гогічним супроводом. Але найголовніше — дитина вчиться життє-
діяльності в оточенні здорових дітей, що формує спрямованість до
повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності, під-
вищення якості власного буття. Такі концептуальні положення є
основою інклюзивного навчання у Новій українській школі.

Переваги інклюзивного навчання:
1. Усуваються бар’єри в системі освіти та системі підтримки

дітей з особливими потребами.
2. Батьки залучені до процесу навчання.
3. Діти з особливими освітніми потребами отримують можли-

вість для нормальної соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і
талантів та подальшої інтеграції в суспільство, вступ до професій-
них та вищих навчальних закладів.

4. У дітей з особливими освітніми потребами формуються соці-
альні компетенції для налагодження дружніх стосунків з ровесни-
ками у школі та поза її межами; моделюються належні способи
взаємодії з колективом.

5. Створюється атмосфера спокійного прийняття відмінностей
інших людей.

Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами рів-
ного доступу до якісної освіти вимагає забезпечення безбар’єрного
доступу до закладів освіти та організації безпечного інклюзивного
освітнього середовища.

В Концепції Нової української школи (ухвалена рішенням
Колегії МОН 27.10.2016) визначено, що незалежно від рівня
мобільності, особиста реалізація учасників навчального процесу
повинна забезпечити ключові компетентності, передбачені новим
Законом «Про освіту», включаючи інформаційно-комунікаційну
компетентність і громадянські та соціальні компетентності,
пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав люди-
ни, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних
прав і можливостей. Концепції Нової української школи є педаго-
гіка партнерства, яка передбачає спілкування всіх учасників
навчального процесу і командну взаємодію.

Впровадження інклюзивного навчання передбачає створення
умов для навчання учнів з особливими освітніми потребами спіль-
но з однолітками, врахування вікових особливостей фізичного,
психічного та інтелектуального розвитку дітей [1]. 
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«Коли дитина перебуває не в штучно створеному середовищі, а в
середовищі однолітків, які не мають якихось особливостей здоров’я,
вона набагато швидше «підтягується» до рівня інших дітей, адапту-
ється. Соціальна адаптація — не вміння писати або читати з відповід-
ною швидкістю. Це набагато ширше поняття: вміння реалізувати себе
з тими початковими даними, якими володієш, у середовищі, в якому
живеш. Більшість людей не мають специфічних особливостей здо-
ров’я, які могли б кваліфікуватися як інвалідність. Тому рано чи пізно
дитині доведеться «вийти у великий світ» і взаємодіяти з іншими. І
чим раніше цей досвід почнеться, тим краще. Звісно, він має бути
позитивним. Бо якщо дитина вийде у світ і зустрінеться з дискримі-
нацією, це може зашкодити більше, ніж домашнє навчання» (психо-
логиня й сертифікована гештальт-терапевтка Анна Харченко).

Чим раніше дитина буде занурена в середовище, з яким надалі
їй доведеться взаємодіяти, щоб чогось досягати, забезпечувати
себе, створювати власну сім’ю, — тим краще. Бо коли коло спілку-
вання замикається виключно на людях, які мають такі ж складно-
щі, — це життя у штучних умовах. Щоб цієї штучності не було,
школа має забезпечувати дитину підтримкою: організувати асис-
тентів учителів, підібрати індивідуальну програму [2].
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Анотація. У роботі здійснено вивчення феномену особистісного
саморозвитку майбутніх практичних психологів у процесі фахової
організації освітнього процесу; розкрито зовнішні психологічні чинни-
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ки (умови, за яких процес набуває ефективності), що відображають-
ся в побудові середовища психологічного впливу; описано психологічні
особливості особистісного саморозвитку студентства (перебіг проце-
су в період навчання у ЗВО); визначено гендерні особливості самооцін-
ки майбутніх психологів. 

Annotation. The study of the phenomenon of personal self-development
of future practical psychologists in the process of professional organization of
the educational process is carried out; revealed external psychological factors
(conditions under which the process becomes effective), which are reflected in
the construction of the environment of psychological influence; psychological
features of personal self-development of students are described (the course of
the process during the period of study in University); gender features of self-
assessment of future psychologists are determined.

Аналіз особливостей і характеру взаємозв’язку самооцінки і
рівня домагань природно передбачає детальне знайомство з тими
уявленнями про сутність, природу й структуру самооцінки, які
існують у психологічній науці. Самооцінка, з одного боку, розумі-
ється як найважливіше утворення особистості, яке бере безпосе-
редню участь у регуляції людиною своєї поведінки й діяльності, як
автономна характеристика особистості, її центральний компонент,
який формується при активній участі самої особистості й відобра-
жає якісну своєрідність її внутрішнього світу. Прийняті особистіс-
тю цінності складають ядро самооцінки, що визначає специфіку її
функціонування як механізму саморегуляції й самовдосконалення.
З іншого боку, самооцінка характеризується як стрижень процесу
самосвідомості, показник рівня її розвитку. 

У психології самосвідомості прийнятий термін «Я — концеп-
ція», під яким розуміється продукт самосвідомості, сукупність усіх
уявлень індивіда про себе, важливий чинник детермінації поведін-
ки людини, таке особистісне утворення, яке багато в чому визначає
напрям діяльності людини, поведінку в ситуації вибору, контакти з
людьми. У «Я-концепції» виділяються описова складова, певна
когнітивна підструктура, яку називають образом «Я», та емоційно-
ціннісне відношення людини до себе, яке називають ставленням до
себе. Виділення цих аспектів «Я-концепції» пов’язане з тим, що
знання про себе, природно, небайдужі людині. Те, що в них роз-
кривається, стає об’єктом її емоцій, оцінок, предметом її більш або
менш стійкого ставлення до себе. Поведінкові реакції, що пород-
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жуються образом «Я» і ставленням до себе, складають поведінко-
вий аспект «Я-концепції».

Самооцінка в цій трьохкомпонентній схемі частіше за все
прямо ототожнюється з емоційно-ціннісним відношенням суб’єк-
та до себе, рідше — з образом «Я» або концепцією «Я» в цілому.
Однак треба зазначити, що на практиці відділення оцінки від знан-
ня суб’єкта про себе викликає значну складність, а іноді й взагалі
неможливе.

Складність, багатозначність самооцінки як психологічного
феномена знайшла відображення в тих визначеннях, які даються їй
у психологічній літературі: в них або актуалізуються її операційні
характеристики, фіксуються способи, за допомогою яких людина
оцінює себе, або виділяються показники її як особистісного утво-
рення, аспекту самосвідомості. У самооцінці бачать проекцію якос-
тей, що усвідомлюються, на внутрішній еталон, зіставлення своїх
характеристик із ціннісними шкалами, форму відображення став-
лення до себе, особистісну думку про власну цінність, позитивну
або негативну установку на себе, рівень власної гідності, засіб і під-
сумок формування «образу-Я» або «Я-концепції».

Діяльність впливає на особистість людини, на її мислення,
відчуття, волю, ставлення до життя. Склад психологічних процесів,
станів, властивостей, мотивів, знань, навиків людини, які проявля-
ється в діяльності (психологічний зміст), визначається її предме-
том, засобами, умовами, а також особливостями самої особистості.

Яким би не був предмет діяльності студента, її психологічний
зміст –цілісна єдність психологічних процесів, станів, утворень та
властивостей його особистості. Колективна (групова) діяльність
студентів наповнюється психологічним змістом завдяки розумо-
вим, емоційним, вольовим та мотиваційним особливостям колек-
тиву, його досвіду та традиціям.

Процес діяльності складається із пов’язаних між собою дій і
розпочинається з постановки мети на основі потреб та мотивів
(або усвідомлення поставленого іншими людьми завдання).
Після цього йде розробка плану, установок, моделей, схем май-
бутніх дій. Згодом виконуються предметні дії, задіються засоби
діяльності, її зовнішні та внутрішні прийоми, порівнюються хід
та проміжні результати з поставленою метою, вносяться коректи-
ви. На процес діяльності особистості та колективу впливає керів-
ництво діяльністю.
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ ЯК ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Онащенко Алла Миколаївна
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., канд. психол. н., 

доцент кафедри психології

Анотація. У тезах креативність розглядається як гіпотетична
здатність до створення чогось принципово нового, що сягає корінням у
несвідомі процеси, проявляється у будь-якій сфері людської діяльності
та описується в термінах нестандартності, гнучкості, спонтаннос-
ті. Зазначається як властивість особистості включається до струк-
тури інтелекту, різних видів обдарованості та сфери несвідомого.
Креативність як суто людський феномен вирізняється гнучкістю та
оригінальністю мислення, новизною підходу, емоційним піднесенням,
високомотиваційним підґрунтям, поєднанням свідомих і несвідомих
процесів. Простір креативних проявів охоплює всі основні сфери, які
піддаються психологічному аналізу. 

Annotation. In theses, creativity is seen as a hypothetical ability to crea-
te something fundamentally new, rooted in unconscious processes, manifes-
ted in any field of human activity and described in terms of non-standard,
flexibility, spontaneity. It is noted as a property of personality is included in
the structure of intelligence, various types of giftedness and the sphere of the
unconscious. Creativity as a purely human phenomenon is characterized by
flexibility and originality of thinking, novelty of approach, emotional uplift,
highly motivational basis, a combination of conscious and unconscious pro-
cesses. The space of creative manifestations covers all the main areas that are
subject to psychological analysis.
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В сучасних умовах інтелектуальний творчий потенціал поряд із
демографічними, територіальними, сировинними, технологічними
параметрами того чи іншого суспільства є важливою підвалиною
його прогресивного розвитку. Чим менше людей з творчим інтелек-
том у суспільстві, тим більше яскраво виражені в ньому деструктив-
ні тенденції. Поряд з цим, творча діяльність — це гарантія особис-
тісної свободи людини і самодостатності її індивідуальної долі.

Існує дві точки зору на розвиток креативності в онтогенезі. По-
перше, уявлення про поступове зростання креативності з віком, що
базується на дослідженнях, в яких результати тестів на креативність
з віком підвищуються. По-друге, уявлення про нерівномірний роз-
виток креативності. Так, Е. П. Торренс вважає, що піки в розвитку
креативності припадають на дошкільний вік (5 років), молодший
шкільний вік, а також на підлітковий і старший шкільний вік
(9 років, 13 років, 17 років), тобто приблизно кожні чотири роки
спостерігається певний підйом в розвитку креативності.

В. М. Дружинін спад творчих проявів у молодшому шкільному
віці вважає наслідком зменшення ролі несвідомого у регуляції пове-
дінки і зростання критичності у свідомості дитини. Можна передба-
чити, що дитина не просто критикує саму себе за відхилення від нор-
мативу (інтеріоризація соціальної норми дорослого: „Не можна»!), а
перестає бачити можливість відхилення від стереотипної, передбаче-
ної соціальним середовищем поведінки. Для того, щоб дитина роз-
вивалася як творча особистість, недостатньо забрати «бар’єри» і
зняти контроль свідомості, потрібно, щоб структура свідомості стала
іншою: необхідний позитивний зразок творчої поведінки [2].

З приходом у школу, діти повинні звикати до систематичного,
тривалого навчання. У них треба розвивати почуття радості від
знайомства з новими навчальними предметами і процесами діяль-
ності. Молодший шкільний вік співпадає з інтенсивним розвитком
мислення і особливо в його словесній і логічній формах, яке почи-
нає займати провідне місце в структурі пізнавальних процесів.
Навчання спирається на розвиток процесів осмислення (встанов-
лення зв’язків в матеріалі, виділення основної думки, співставлен-
ня нової інформації і вже відомої, усвідомлення своїх дій, їх оцін-
ку), і смислової пам’яті, на формування довільної уваги. На цьому
фоні, коли основним завданням є засвоєння дітьми правильних і в
основному єдиних способів дій, які ведуть до правильних відпові-
дей, розвиток уяви і творчого мислення є особливо актуальним.
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В молодшому шкільному віці знайомство учнів з оточуючим
світом значно розширюється. У одних дітей їх пізнавальна актив-
ність так само, як і в дошкільному віці, в основному спрямована на
отримання все нових знань, знайомство з різними фактами. Втрата
креативності, яка спостерігається в наступних вікових періодах,
також багато в чому пов’язана з цією категорією дітей, якщо їх
хороша пам’ять не підкріплюється перетворенням їх пізнавальної
активності в дослідницьку, яка сприяє розвитку творчого мислен-
ня. Пізнавальна активність інших ще в дошкільному віці була
пов’язана із прагненням до самостійного відкриття нового знання,
з експериментуванням. Ця категорія дітей має всі передумови для
повноцінного розвитку своєї креативності. Діти із третьої категорії,
з потенційною креативністю, можуть не проявляти своїх здібнос-
тей [1].

В цьому віці високою є потреба креативних дітей в тому, щоб
поділитися з однокласниками своїми думками, ідеями, знахідками,
а також послухати і познайомитися з тим, що виявили і дізналися
інші діти. Вони надають перевагу груповим формам креативної
роботи, тобто спільній роботі з ровесниками, навчаючись відстою-
вати свою точку зору і цінувати індивідуальність інших. 

Пізнавальна потреба в навчанні може бути реалізована, якщо:
діяльність дитини спирається на елементи попередніх етапів пси-
хічного розвитку і доповнюється новими змістовими компонента-
ми; зміст та організація навчання відповідають не тільки пізнаваль-
ній потребі, а й попередньому досвіду, зокрема ігровій діяльності.
Лише за таких умов мислення дітей виходить на якісно новий
рівень розвитку — стає творчим [3]. 

Отже, реально важливими, актуальними і життєво необхідними
є рання стимуляція, розкриття і розвиток творчих здібностей у
дітей, тобто усвідомлена можливість соціально-педагогічними
засобами різко підвищити розумову активність, творчу продуктив-
ність, цілепокладання. Розвиваючи креативність дитина виходить
на рівень ширших соціальних взаємовідносин і зв’язків.
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Анотація. У цих тезах викладено основні фактори солютогенної
спрямованості особистості. Наведено дані емперичного дослідження
показників салютогенної спрямованості особистості. Коротко пред-
ставлен виклад теорії салютогенеза.

Annotation. These theses outline the main factors of the solutogenic ori-
entation of the personality. The data of empirical research of indicators of
salutogenic orientation of the personality are presented. A summary of the
theory of salutogenesis is briefly presented.

Наше дослідження побудоване в рамках парадигми «салютоге-
незу», згідно з якою умовами збереження фізичного та психологіч-
ного здоров’я особистості є реалізація внутрішнього потенціалу,
пізнавальна і фізична активність. 

Концепція салютогенезу була вперше представлена в роботах
Арона Антоновського (1923–1994), ізраїльського вченого, який
працював на перерізі медицини і соціології, на початку 1970 років.
Його науковий доробок зконцентрований на конкретизації підхо-
дів до розуміння чинників що забезпечують можливість особистос-
ті залишатися соматично і психологічно здоровою, незважаючи на
вплив стресорів [1]. 

Поняття «салютогенез» має дві складові: латинську — «salutis»
(здоров’я, благополуччя), і грецьку — «genesis» (походження).
Головне питання салютогенезу — походження здоров’я. 

На думку А. Антоновського [2], ресурси загального опору мають
імуностимулюючу дію, що полегшує вплив факторів стресу і спри-
яє протистоянню йому. 
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Ключовим поняттям теорії А. Антоновського є особистісні
установки, що служать для стійкості до стресів. Такою характерис-
тикою є когерентність — відчуття пов’язаності (sense of coherence)
щодо життя і її проблем. Почуття когерентності містить три взає-
мопов’язані компоненти:

Зрозумілість (comprehensibility) — впевненість в тому, що себе
самого і світ можна зрозуміти і пізнати. 

Керованість (manageability) — віра у власну дієздатність та здат-
ність будувати своє життя самостійно або за допомогою інших
людей. 

Осмисленість (усвідомленість) (meaningfulness) — здатність
осягнути сенс в процесі переробки життєвого досвіду, що визнача-
ється як виклики, які варті того, щоб вкладати в них ресурси. 

В емпіричному дослідженні, використовувалась шкала психо-
логічного благополуччя К. Ріфф модифікований варіант
Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко, також використовувалися шкала
почуття пов’язаності А. Антоновського, шкала задоволеності жит-
тям Е. Дінера, шкала каузальної орієнтації Е.Дессі, Р.Райана в адап-
тації О.Є. Дергачової, Л.Я. Дорфмана, Д.О. Леонтьєва.

Вибірку дослідження склали 183 людини, в тому числі 48 чоло-
віків та 135 жінок, віком від 19 до 62 років. 

Здійснений аналіз дав підставу визначити основним парамет-
ром аналізу показник когерентності (почуття пов’язаності), як
інтегрального показника ціннісного ставлення до здоров’я. 

Висновки. 
Салютогенетична спрямованість особистості стимулює її пізна-

вальну активність, допомагає усвідомити необхідність спрямова-
ності на здорові життєві цілі, формує уважність до себе та само-
прийняття. Однією із умов задоволеності життям і психологічного
благополуччя особистості є почуття когерентності — загальна орі-
єнтація особистості, що полягає в ступені усвідомленості свого
життя як зрозумілого, керованого та осмисленого.

Отже, механізмом розвитку ціннісного ставлення до здоров’я
може бути корекція, переконструювання когнітивних структур, які
сприяють подоланню протиріч між усвідомленням цінності здо-
ров’я і реальною поведінкою.

В таблиці 1 наведено кореляційні зв’язки показника когерен-
тності з особистісними характеристиками досліджуваних. 

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



112

Список використаних джерел

1. Antonovsky A., Bernstein J. Pathogenesis and Salutogenesis in War and
Other Crises: Who Studies the Successful Coper? /A. Antonovsky, J. Bernstein //
Stress and coping in time of war: generalizations from the Israeli experience / Ed.
N.A. Miigram. N.Y.: Brunner/Mazel, 1986. — P. 52–65.

2. Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health—How people
manage stress and stay well /A.Antonovsky. — San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИТЧНОСТІ
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Анотація. В даних тезах розглянуто поняття статево-рольової
ідентифікації як однієї з базових характеристик індивіда, які значною
мірою зумовлюють його самосвідомість і визначають вектор соціалі-
зації. Досліджені особливості статево-рольової ідентифікації
дошкільників з вадами розвитку опорно-рухового апарату.
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Таблиця 1
Кореляційні зв’язки показників салютогенетичної спрямованості 

з особистісними параметрами
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Зрозумілість 0,39* 0,33* 0,58** 0,22* 0,56** 0,58** 0,59** 0,45** 0,44**

Керованість 0,24* 0,23* 0,21* 0,31** 0,12 0,17 0,19 0,14 0,17

Осмисленість 0,33* 0,31* 0,34* 0,21* 0,24* 0,23* 0,34* 0,26* 0,18

Когерентність 0,21* 0,26* 0,44** 0,22* 0,27* 0,37** 0,36** 0,21 0,22
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Annotation. These theses consider the concept of gender-role identifica-
tion as one of the basic characteristics of the individual, which to a large
extent condition its self-consciousness and determine the vector of socializa-
tion. Peculiarities of gender-role identification of preschoolers with develop-
mental defects of musculoskeletal system are researched.

Статево-рольова ідентифікація э одним із показників соціаль-
ного розвитку та соціалізації дитини. Багато вітчизняних учених
Д.М. Ісаєв, В.Є. Каган, Д.В. Колесов, І.С. Кон та ін і зарубіжні
дослідники Ш. Берн, Л. Кольберг, С. Томпсон та ін схиляються до
думки, що первинна статево-вікова ідентичність встановлюється
до кінця дошкільного дитинства [1]. 

Надалі можливості організованих впливів на систему статево-
рольової ідентичності дитини, на думку Т. А. Рєпіна знижуються,
тому старший дошкільний вік можна вважати сензитивним періо-
дом для формування умов, що сприяють прийняттю дитиною своєї
соціальної належності за ознакою статі, адекватною системі зна-
чень та смислів щодо уявлень про мужність та жіночність у націо-
нальній культурі. У дітей з порушеннями розвитку ідентифікація
може мати недостатню сформованість, це проявляється в непра-
вильній оцінці власного тіла, внаслідок чого може виникати невір-
не віднесення себе до відповідної статі та статево-рольової прина-
лежності.

Найбільша недостатність статево-рольової ідентифікації прояв-
ляється у дітей з розумовою відсталістю, у зв’язку з тим, що дитина,
яка має порушення розвитку, не може повною мірою уявити себе як
з психологічної, так і з фізичної сторони. Саме цей факт може при-
звести до неправильної оцінки себе дитиною з порушеннями інте-
лектуального розвитку та віднесення себе до визначеної статево-
рольової приналежності, що в нашому випадку може бути
обтяжено порушеннями опорно-рухового апарату.

У сучасній науці прийнято розглядати статеву ідентичність як
найстабільніший базовий конструкт особистості, який здійснює
вплив на становлення соціальної, етнічної, професійної ідентичнос-
ті, на процеси самовизначення людини. У процесі дослідження були
описані специфічні характеристики усвідомлення своєї статево-
рольової приналежності дітей старшого дошкільного віку з ДЦП із
збереженим інтелектом. У зв’язку з фізичним дефектом у всіх дослід-
жуваних спостерігається недостатність розуміння статевих та стате-
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во-рольових особливостей людини. Було виявлено, що діти з ДЦП
мають недостатню сформованість статево-рольової іденти фікації. 

На підставі отриманих результатів дослідження було виділено
такі особливості статево-рольової ідентичності у дошкільнят з ДЦП:

1) діти не мають загального набору індивідуальних психологіч-
них установок хлопчика — майбутнього чоловіка і дівчинки — май-
бутньої жінки на те, якими вони повинні бути вже зараз і коли
виростуть;

2) не сформовані змістовні уявлення про психологічні особли-
вості своєї статевої приналежності, про психосоціальні стандарти
статево-рольової поведінки;

3) у дітей відзначається низький рівень уявлень про якості, риси
характеру, які  притаманні представникам тієї чи іншої статі;

4) мають невизначені уявлення про свої справжні та майбутні
статево-рольові функції в сім’ї та суспільстві;

5) усвідомлюють свою статеву приналежність, разом з тим, уяв-
лення дітей про власну приналежність до жіночої чи чоловічої статі
ще нестійкі та діти часто вважають, що стать можна змінити;

6) ідентифікація себе зі статтю здійснюється дітьми в основно-
му на основі зовнішніх, несуттєвих ознак.

На основі отриманих результатів, нами була запропонована
корекційно-розвивальна робота щодо формування статево-рольо-
вої ідентифікації дітей з ДЦП, у ході якої можуть реалізуватися такі
завдання: формування образу «Я»; корекція неправильного уявлен-
ня про себе та оточуючих у минулому, теперішньому та майбутньо-
му часі; розвиток уявлень про тимчасові зміни у зовнішньому
вигляді та внутрішні якості; формування розуміння ключових
ролей власної та протилежної статі; формування уявлення про
позиції індивіда в суспільстві, що змінюються з урахуванням віку:
дошкільник, учень/школяр, дорослий, літня людина і т.д. [2].
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ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
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Анотація. В даних тезах викладено поняття синдрому емоційного
вигорання. Наведено загальні причини та наслідки виникнення синдрому
емоційного вигорання у представників соціономічних професій.
Розглянуто специфічні причини формування синдрому емоційного вигоран-
ня у медичних працівників. Окремо розглянуто чинники, що під час панде-
мії Covid-19 викликають у медиків додаткове стресове навантаження.

Annotation. These theses outline the concept of emotional burnout. These
are the main causes and consequences of emotional burnout in members of
socionomic professions. The specific reasons of emotional burnout of medical
professionals are also considering. Factors that cause additional stress by
physicians during the Covid-19 pandemic have been considered separately.

Синдром емоційного вигорання (далі — СЕВ) має інтерес для
дослідників ще з кінця 60-х років ХХ століття. Американський пси-
хіатр Х.Дж.Фрейденбергер (H.J.Frounderberger) в 1974 році описав це
як «поразку, виснаження, або зношення, що відбуваються з люди-
ною внаслідок різко завищених вимог до власних ресурсів і сил».
Наразі цей синдром входить до міжнародного класифікатора хвороб
(МКХ) 10-го перегляду та затверджений асамблеєю ВООЗ до МКХ-
11 в розділі «Фактори, які впливають на стан здоров’я, або контакт зі
службами охорони здоров’я». Він розглядається як специфічний вид
професійної деформації та трактується як довготривала стресова
реакція, або стан, що виникає внаслідок тривалих стресів середньої
чи високої інтенсивності під час виконання професійної діяльності.
В результаті інтенсивних міжособистісних взаємодій при роботі з
людьми, що супроводжуються емоційною насиченістю та когнітив-
ною складністю, працівник демонструє емоційне та фізичне висна-
ження, деперсоналізацію, песимістичне та цинічне ставлення до
роботи, редукцію особистісних досягнень, а також захисну психоло-
гічну реакцію у відповідь на впливи психотравмуючих чинників.
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Результатом СЕВ є сукупність негативних змін соціально-пси-
хологічної структури особистості, що призводять до вчинення ним
неоптимальних та помилкових дій при виконанні службових
обов’язків, а також до негативних наслідків у сімейному і особисто-
му житті, сфері спілкування та здоров’ї: виникненню професійних
деструкцій, спотворенню профілю особистості, розвитку тривож-
но-депресивних розладів, вживанню психоактивних речовин, роз-
лученнями тощо.

В якості предикторів формування СЕВ дослідники розглядають:
індивідуально-психологічні риси індивіда (темперамент, характер,
здібності); індивідуалізовані деформації (надвелика відповідальність,
гіперактивність, трудовий фанатизм, перфекціонізм); спеціальні про-
фесійні деформації; показники стану формування особистості (копінг-
стратегії, локус контролю), сенсо-жит тєві орієнтації (ціль життя, про-
цес життя, результат життя), толерантність до невизначеності).

Особливий науковий інтерес на сьогодні викликає дослідження
СЕВ у медичних працівників. У процесі виконання службових
обов’язків медикам доводиться контактувати з багатьма шкідливи-
ми та небезпечними чинниками виробничого середовища різної
природи: хімічними, фізичними, біологічними, психофізіологічни-
ми. У нинішній ситуації особливого значення набувають психофі-
зіологічні чинники, особливо — нервово-психічне перевантажен-
ня, основними причинами якого слід розглядати наступні:
постійна відповідальність за здоров’я та життя людей; значна кіль-
кість скарг і судових позовів, що повсякчас збільшується; щоден-
ний контакт з великою кількістю людей; потреба терміново при-
ймати рішення, часто єдино правильні, в умовах дефіциту
інформації та часу; велика кількість стресових ситуацій, робота в
умовах підвищеної небезпеки; змінність роботи (нічні та добові
зміни); агресія з боку пацієнтів та їх родичів (словесна, фізична,
психічна, сексуальна); прояви цькування (мобінг, булінг) з боку
керівників та колег; соціально-економічні чинники (відсутність
стабільного і належного фінансування медичної галузі і як наслі-
док — робота в умовах відсутності необхідних лікарських засобів,
устаткування, апаратури, а додатково — низький рівень та несвоє-
часна виплата заробітної плати тощо).

Однією з екстремальних ситуацій нашого часу стала масштабна
коронавірусна пандемія Covid-19. За даними ВООЗ медичні пра-
цівники є однією з чотирьох груп ризику розвитку психічних роз-
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ладів в умовах пандемії — вони мають ризик розладу 50%.
Чинниками, що під час пандемії викликають у медиків додаткове
стресове навантаження, є: ситуація загрози з невизначеною трива-
лістю; загроза захворіти, померти, втратити родичів та близьких
людей; карантинні обмеження; зниження фінансових можливос-
тей як держави, так і родини; фізичні наслідки особисто перенесе-
ного захворювання Covid-19. 
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Анотація: у тезах описані соціально-психологічні, особистісні та
професійні детермінанти синдрому професійного вигорання у науково-
педагогічних працівників переміщених ЗВО. Перераховані основні
стресори. Зазначені основні напрями подальшого дослідження. 
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Annotation. the thesis describes the socio-psychological, personal and
professional determinants of displaced higher education institutions scientif-
ic and pedagogical staff burnout syndrome. The main stressors are listed. The
main directions of further research are indicated.

Професійне вигорання як механізм психологічного захисту
проявляється у вигляді емоційного відсторонення та глибоко впли-
ває на всі грані особистості і, як правило, є чинником розвитку
психо-соматичних хвороб. Це значно погіршує якість життя осіб,
які зазнали професійного вигорання, значно знижує ефективність
та якість виконання професійних обов’язків або може призвести до
втрати працездатності.

Працівники сфери освіти, як і інші представники групи «соці-
альних» або «комунікативних» професій, для яких характерне
постійне інтенсивне спілкування з суб’єктами професійної діяль-
ності, знаходяться у групі ризику розвитку професійного вигоран-
ня, що спричинено тривалими інтенсивними психоемоційними
перевантаженнями.

Діяльність науково-педагогічних працівників закладів вищої
освіти, крім традиційних характерних для професій типу «людина-
людина«, потребує високої відповідальності перед суспільством за
результати своєї праці, активної міжособистісної взаємодії та емо-
ційної напруженості комунікативних ситуацій, характеризується
надзвичайною інтенсивністю праці та постійною перенасиченістю
її стресогенами; дисбалансом між інтелектуально-енергетичними
витратами й морально-матеріальною винагородою праці тощо.

Реформа освіти в Україні ставить нові професійні виклики
перед працівниками сфери освіти, зокрема, перед науково-педаго-
гічними працівниками закладів вищої освіти.

В останні роки до традиційних стресогенів додались такі, що
виникли в зв’язку із переміщенням закладів вищої освіти з тимча-
сово окупованих територій Автономної республіки Крим та Сходу
України.

Науково-педагогічні працівники переміщених закладів вищої
освіти, які відчувають на собі наслідки стресових ситуацій, пов’яза-
них із вимушеною зміною місця проживання, повною або частко-
вою втратою майна, обмеженістю в спілкуванні або втратою рідних
та близьких, зіштовхуються з проблемами адаптації на новому
місті, інтеграції в новому робочому колективі та багатьма іншими.
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Все це обумовлює підвищення вірогідності проявів життєвих та
професійних криз та, на фоні постійних стресів середньої та висо-
кої інтенсивності, розвитку професійного вигорання науково-
педагогічних працівники переміщених закладів вищої освіти.

До детермінант професійного вигорання саме у науково-педа-
гогічних працівників закладів вищої освіти можна віднести постій-
не високе інтелектуальне напруження, необхідність моніторингу та
контролю одночасно великої кількості об’єктів комунікації, необ-
хідність заповнювати великі об’єми документації, змушеність
витрачати вільний час для своєчасного та якісного виконання
роботи, низький престиж педагогічної діяльності.

Матеріальна незахищеність, недостатня кількість працівників в
навчальному закладі, що провокує збільшення темпу та об’єму
роботи працівників та ставить їх в стресові умови, і, дуже часто,
слабка перспектива професійного зростання або відсутність мож-
ливості для розвитку кар’єри підвищують вірогідність виникнення
та швидкого розвитку професійного вигорання.

Особистісні особливості займають ключове місце серед причин
виникнення професійного вигорання. Низький рівень самоповаги,
високий рівень тривожності, прагнення до неодмінного успіху, або
гіпер- відповідальність, невелика кількість інтересів окрім роботи
або їх відсутність, впевненість людини в тому, що вона є єдиною, хто
здатен виконувати цю роботу детермінують виникнення синдрому.

Отже, особливості виникнення та розвитку професійного виго-
рання науково-педагогічних працівники переміщених закладів
вищої освіти пов’язані із значною кількістю професійних, організа-
ційних та робочих стресів, та потребують подальшого вивчення.

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Пономаренко Людмила Олександрівна
І курс, група ПЛ-21-1м-rv, спеціальність «Психологія»

Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Грицюта О. Ф., к. пед. н., доцент

Анотація. Актуальність даної теми обумовлена тим, що кожна
людина стикається з значною кількістю стресових ситуацій, попадає
у незвичні чи кризові умови, що можуть породжувати підвищену три-
вожність та емоційну напруженість. Головну роль у доланні таких
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криз і стресів належить саме життєстійкості. Дослідження форму-
вання життєстійкості особистості має важливе практичне значен-
ня, оскільки розвиток життєвої стійкості попереджує психологічні
травми та психологічні розлади; забезпечує основу для внутрішньої
гармонії.

Аnnotation. Actuality of this theme is conditioned by that everybody runs
into the far of stress situations, gets in unusual or crisis terms that can gene-
rate an increase anxiety and emotional tension. Leading role in overcoming
of such crises and stresses it is fixed exactly to vitality. Research of forming of
vitality of personality has an important practical value, as development of
vital firmness warns psychological traumas and psychological disorders; pro-
vides basis for internal harmony.

Видатні вчені психологи такі як А. Адлер, Б. Ананьєв, В. Гри -
шина, Є. Рассказова, Г. Жарков, В. Знаков, Д. Леонтьєва, Т. Ларіна,
С. Мадді, Т. Ларіна, Т. Титатренко, О. Рачкова, С. Рубінштейн,
Е. Фромм, А. Фомінова та інші досліджували і вивчали, що саме
допомагає людині протистояти стресам та кризовим ситуаціям і як
при цьому зберегти свою особистісну цілісність і сутність. 

А. Адлер вважав, що одне із умінь протистояти труднощам
закладається ще у дитинстві. Він думав, що перш за все потрібно у
дитини розвивати оптимізм, і це допоможе знати, що будь які
неприємності йому по плечу [1].

На думку Мадді Сальваторе життєстійкість (hardiness) являє
собою систему переконань про себе, про світ і про відношення до
світу. Ця диспозиція, включає в себе три компоненти: включеність,
контроль, прийняття ризику. Якщо ці три компоненти виражені, то
Мадді вважав, що це перешкоджає появі внутрішньої напруги в
стресових ситуаціях [2].

А ось Т.О. Ларіна писала, що людині потрібна життєстійкість,
яка допоможе конструктивно адаптуватися до складних життєвих
умов, до проблем життя та смерті; знайти конструктивні шляхи
саморозвитку, самовдосконалення та досягти максимальної повно-
ти життя. Т.О. Ларіна вважала, що існує два протилежні шляхи — це
творіння та руйнування. Самоствердження шляхом руйнування
матеріальних та духовних досягнень культури веде до руйнування
особистості. І, навпаки, творіння, творча праця — це оптимальний
варіант подолання перешкод. Тому, життєстійкість — це надзвичай-
но важлива якість особистості. Формування життєстійкості важли-
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ве як профілактика ризику порушення працеспроможності і роз-
витку соматичних та психічних захворювань в умовах стресу, і
одночасно допомагає оптимально переживати ситуації невизначе-
ності і тривоги [3].

Вміння ефективно існувати всупереч життєвим перешкодам та
труднощам — це здатність людини зберігати баланс між пристосу-
ванням до нових вимог та прагненням жити гармонійно, повноцін-
но, називається життєстійкістю особистості. 

Отже, життя не буває тільки світле, сонячне і радісне, воно
також може бути з буревіями, землетрусами, повенями. Щоб вижи-
ти, людині потрібно бути гнучкою і витривалою. Життєстійкість не
з’являється по щасливій випадковості і не є вродженою якістю.
Вона розвивається тоді, коли особистість проходить через кризи і
негаразди, при цьому зберігає свою цілісність і сутність. 
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Анотація. У статті проаналізовано підходи організації інклюзив-
ної освіти в середовищі студентського колективу, в якому навчають-
ся студенти з вадами опорно-рухового апарату. Встановлено, що
основна проблема стосується активної роботи на лекційних, прак-
тичних заняттях та при виконанні системи самостійних робіт пись-
мового характеру. Запропоновано інтерактивні методи проведення
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занять, зорієнтовані на створення викладачем атмосфери взаємодії
та співпраці між усіма студентами.

Annotation. The article analyzes the approaches to the organization of
inclusive education in the environment of the student body, in which students
with musculoskeletal disorders study. It is established that the main problem
concerns active work at lectures, practical classes and at performance of sys-
tem of independent works of written character. Interactive methods of con-
ducting classes are offered, focused on creating an atmosphere of interaction
and cooperation between all students by the teacher.

Соціальна інклюзія сьогодні стає «магістральною лінією» сус-
пільного розвитку. І саме освіта — той ключовий чинник, який
сприяє її здійсненню. «Проблемою сьогодення є поступовий пере-
хід від інтегрованої до інклюзивної освіти з усвідомленням того, що
запровадження принципів інклюзії у вищу освіту вимагає докорін-
ної перебудови навчального процесу та свідомості його учасників і
розуміння того, що результати цієї роботи будуть сприяти не лише
розширенню можливостей для навчання та соціалізації студентів,
але й сприятимуть розвитку суспільства у цілому». Стратегія впро-
вадження положень інклюзивної освіти чітко окреслена у Закону
України «Про вищу освіту» та Порядку організації інклюзивного
навчання у закладах вищої освіти. 

Студенти із особливими освітніми потребами є повноправними
та повноцінними учасниками освітнього процесу на занятті, що
спонукає викладача до пошуку та використання інтерактивних та
інформаційних методів навчання в інклюзивному освітньому про-
сторі, а водночас передбачає і вільний вибір студентами творчих
завдань та заохочення творчих, новаторських ідей студентів балами
за виконану роботу.

У студентів з вадами опорно-рухового апарату існує необхід-
ність не лише в забезпеченні архітектурної безбар’єрності освітньо-
го процесу, але обмеження мобільності, що потребує від викладача
застосування певних елементів супроводу навчання. Основна про-
блема стосується активної роботи аудиторних заняттях, виконання
системи самостійних робіт письмового характеру. 

У процесі вивчення літературознавчих дисциплін викладач
може запропонувати студентам із вадами опорно-рухового апарату
такі форми та види навчальної діяльності, які забезпечать засвоєн-
ня загальних та фахових компетентностей.
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Усі види занять, які відбуваються з урахуванням перебування у
студентській групі студентів з особливими потребами, крім спеці-
ального обладнання, потребують особливої методики навчання. 

Класична лекція організовується з метою максимального забезпе-
чення всіх каналів надання інформації: використання аудіодоповнен-
ня та мультимедіа, доцільних пауз, повторення та наголошування на
основних структурних компонентах матеріалу в супроводі з мульти-
медійним унаочненням (інфографіка, схеми, ментальні карти) тощо.

Семінарські (практичні заняття) повинні проводитися з дифе-
ренційованим підходом, бути інтерактивно й комунікативно зорі-
єнтованими (обговорення, бесіда, семінар) з використанням тесто-
вих завдань (письмових або комп’ютерних) тощо.

На заняттях з української літератури для роботи пропонуємо
застосовувати аудіозапис лекцій на диктофон та використання аудіо-
записів з начитаними виконаними завданнями, акцентувати увагу на
тестах, усному опитуванні, комп’ютерному діагностуванні тощо.

Окрім того, викладач має бути готовим до того, що проблеми
студентів з ДЦП пов’язані не лише із їх руховими особливостями, (з
проблемами, які ускладнюють чи унеможливлюють конспектуван-
ня лекцій, виконання письмових чи лабораторних завдань, складан-
ня письмових іспитів тощо), але й те, що можлива нечіткість вимо-
ви та артикуляції, що часто заважає їх комунікації в аудиторії. Тому
для полегшення навчання студентів з ДЦП необхідно акцентувати
на самостійних видах роботи, хоча це не виключає планування гру-
пових завдань, де студенти з ДЦП виконували б їх разом з іншими
студентами. Наприклад, розділити студентів для роботи в мінігру-
пах, що дозволяє студентам спілкуватися між собою при виконанні
навчальних завдань. Це, зокрема використання таких методик, як
«Case-метод», «Дерево рішень», «Інформаційний лабіринт» тощо.

Отже, найважливіша частина інтеграції — це створення викла-
дачем атмосфери взаємодії та співпраці між усіма студентами — як
з особливими потребами так і здоровими студентами. Якщо
викладач розуміє важливість такої співпраці, він є гарантом ство-
рення атмосфери взаємодії між усіма студентами групи.
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Анотація. В даних тезах розглянуто проблему управління персона-
лом, особливості впливу соціально-психологічного клімату на резуль-
тативність роботи колективу, стилю керівництва та взаємодії між
співробітниками в залежності від статі. Окреслено шляхи оптиміза-
ції взаємодії між працівниками з урахуванням їх гендерних особливос-
тей.

Annotation. These theses consider the problem of personnel manage-
ment, the features of impact of the socio-psychological climate on the team’s
effectiveness, guidance style and cooperation between employees depending
of gender. Ways to optimize the interaction between employees considering
their gender characteristics are outlined.

Результативність управління персоналом багато в чому зале-
жить від того, яким колективом ви керуєте — чоловічим, жіночим
або змішаним. У будь-якому колективі часто виникають проблеми,
під час рішення яких необхідно зважати на гендерну специфіку.
Якщо переважають представники однієї статі, то управління набу-
ває цілої низки особливостей.

Безліч літератури присвячено аналізу гендерних особливостей
чоловіків і жінок. Це питання розглядали такі вчені, як: Ви но -
градський М.Д., Гриньова В.М., Дахно І.І., Мурашко М.І., Кіба -
нов А.Я., Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Самигін С.І., Травін В.В.,
Уотермен Р., Чижова Л.С., Шкатула В.І., Щьокін Г.В., Яворський В.
та ін. Як правило, у роботах цих авторів описується боротьба зі сте-
реотипами, з якими щодня стикаються жінки та чоловіки в усьому
світі, поставивши кар’єру в ієрархії життєвих пріоритетів на перше
місце. Особистість підлеглого традиційно вивчалася без урахування
його статі, проте еволюція суспільства вимагає відповідних змін в
управлінні різними видами колективу [1].

В управлінській практиці гендерні аспекти охоплюють особли-
вості різних підходів до керівництва колективом і особистістю, a
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також особливості міжособистісних відносин з урахуванням чоло-
вічої та жіночої психіки і характерних рис інтелекту. 

Якщо ж переважають представники однієї статі, то управління
колективом набуває особливостей, які виступають тим різкіше,
чим нижче статус підлеглих і чим більшою мірою порушено рів-
новагу. 

Жінки частіше, ніж чоловіки, виявляють чутливість до психоло-
гічного клімату в колективі і прагнення працювати в психологічно
комфортній для себе атмосфері. Приходячи на нову роботу, жінки
зазвичай намагаються спочатку встановити емоційні зв’язки з
колегами і лише після цього повністю включаються в трудовий
процес. Задоволеність відносинами в колективі стає при цьому
одним з основних факторів, що визначають задоволеність жінок
працею в цілому. Іноді цей фактор починає переважувати всі інші:
навіть якщо на роботі недостатня зарплата й обмежені перспективи
зростання, але склалися хороші стосунки в колективі, жінки рідше
за чоловіків прагнуть змінити місце роботи. Відповідно, на жіночий
колектив не можна механічно переносити способи стимулювання,
що працюють у чоловічому колективі [2]. 

Слід також дуже обережно запроваджувати елементи змагання,
щоб не зруйнувати наявну в колективі систему відносин. Якщо
керівництво виділяє деяких підлеглих, такий жест повинен бути
добре обґрунтованим, інакше він може бути сприйнятий як поту-
рання улюбленцям.

Довгий час діловий світ був світом тільки чоловіків. Але як тіль-
ки жінкам було дозволено брати участь у суспільному виробництві,
ситуація змінилася. Чоловіки стали сприймати жінок як конкурен-
тів і ставитися до них як до конкурентів. Чоловіки не поступалися
жінкам, щодо престижних і добре оплачуваних видів занять, але
жінки задовольнялися тим, що було, і поступово освоювали ті про-
фесії, які раніше належали чоловікам. Гендерні відмінності на
робочому місці є надто значущими. Це можна бачити не тільки в
структурі зайнятості: у межах однієї професії чоловіки займають
більше управлінських та вищих посад, ніж жінки [3].

Таким чином, керівнику доводиться враховувати стереотипні
уявлення про «чоловіче» і «жіноче», зменшуючи їх негативну дію і
використовуючи для створення атмосфери, відповідної до очіку-
вань співробітників. При цьому на перше місце повинні ставитися
незалежні від статі базові цінності: створення об’єктивних умов для
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особового і професійного розвитку всіх співробітників, спокійна
доброзичлива атмосфера, доцільність рішень керівництва і перед-
бачуваність реакції співробітників.
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Навіюваність/сугестивність як особистісна властивість є похід-
ною феномена сугестії та характеризується рівнем її впливу на осо-
бистість. У психологічних словниках це поняття розглядається як
здатність сприймати психічний вплив з боку іншої особи або групи
осіб та міра сприйнятливості до впливу [3, 6]. Навіюваність можна
розглядати як перенос з дитинства і підвищена залежність дитини
від батьків, а навіювання — це інструмент впливу на перенос і його
формування. Наслідком навіюваності в психоаналізі розглядається
наслідування. Зміст свідомості особистості в подальшому має
нав’язливий характер і представляє собою сукупність навіюваних
установок. 

Характерні ознаки сугестивності зумовлюються віком, статтю,
станом здоров’я, виснаженістю, інтелектом та ін. В окремих випад-
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ках навіюваність піддається значним коливанням в залежності від
характеру сугестивного впливу та способу його реалізації.
Сприйнятливість до стороннього сугестивного впливу (гетерона-
віювання) може бути досить високою, а схильність до утворення
самонавіювань (аутосугестії), навпаки, низькою [1; 2; 4; 5].
Підвищеною сугестивністю, як відомо, характеризуються люди з
відносно низьким рівнем інтелектуального розвитку і несформова-
ним логічним мисленням, що є основою критичності. Підвищеній
сугестивності сприяють як особистісні властивості (невпевненість
в собі, низька самооцінка, покірність, довірливість, висока тривож-
ність, підвищена емоційність, підвищена вразливість, слабкість
логічного мислення), так і ситуативні фактори (стрес, застосування
гіпнотичних методів впливу, розслабленість, низька усвідомленість
і компетентність).

Аналіз наукових досліджень [1; 4 та ін.] засвідчує, що науковці
схиляються переважно до інтерпретації навіюваності як особистіс-
ної властивості, динамічний характер якої, насамперед, детерміно-
вано взаєминами, що складаються у процесі спілкування між людь-
ми. Навіюваність — це схильність людини піддаватися чужим
впливам, пропозиціям або порадам, приймати і виконувати без
достатньої об’єктивної підстави. У різні вікові періоди сприйнятли-
вість до навіювання кількісно та якісно змінюється. 

Навіюваність найчастіше проявляється за результатами спосте-
режень при раптовому, непередбаченому характері запропонованої
інформації. Виокремлюють 1) індивідуальну, 2) ситуативну,
3) вибіркову навіюваність відносно певних осіб та обставин. Низь -
кий рівень навіюваності може вказувати на ригідність особистості,
якій притаманні такі риси характеру, як нетерпимість до думки
іншого, підозрілість, недовірливість, високий егоцентризм [7].

Отже, можна зробити висновки, що особистість включає вкрай
різноманітні форми поведінки. Питання про природу узалежнення
та формування деструктивної прихильності до узалежнених форм
поведінки залишається відкритим. Багато дослідників загострюють
увагу на різноманітній феноменології узалежнених форм поведін-
ки, що не зводиться воєдино, інші ж схильні пояснювати таке різ-
номаніття якою-небудь однією (унітарною) схемою, яка апелює до
механізмів різного рівня, — як фізіологічних, так і психологічних.
Дослідження багатьох вчених встановили, що узалежнена особис-
тість має загальні характеристики такі як: прагнення привертати
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увагу і мати схвалення інших, щоб відчувати себе добре успішним;
схильність перекладати відповідальність на інших людей; підвище-
на тривожність, неспокій або провина, як основні регулятори
міжособистісних стосунків; нездатність відрізняти свої думки і від-
чуття від думок і відчуттів інших людей; страх бути знехтуваним
іншими; наявність проблем, пов’язаних з емоційною близькістю,
страх інтимності; обтяженість існуючими взаєминами і нездатність
перервати ці стосунки. 
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Анотація. У тезах аналізується формування інклюзивного освіт-
нього середовища в закладах вищої освіти. Наводяться аргументи на
користь перебування усіх учнів в інклюзивному освітньому середовищі.
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Annotation. Theses analyze the formation of an inclusive educational
environment in higher education institutions. Arguments for finding all stu-
dents in an inclusive educational environment.

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

На сучасному етапі розвитку освіти дітей з особливими освітні-
ми потребами пріоритетного значення набуває створення інклю-
зивного освітнього середовища. У такому середовищі всі діти навча-
ються разом у системі масової освіти за загальноосвітніми
навчальними програмами, що пристосовані до потреб такої дитини.

У 1978 р. Л. Виготським було доведено, що розвиток дитини у
спеціальних закладах відбувається у вузькому, обмеженому колі
колективу, у маленькому замкненому світі, де все пристосовано до
дефекту. Унаслідок штучної ізоляції дітей, відриву від сім’ї, ровес-
ників формується особистість, невпевнена у собі, власних силах і
можливостях. Таким чином формується так звана «вторинна інва-
лідність». Більшість учених вказують на необхідність упровадження
нових форм освіти, які б сприяли інтеграції людей з особливими
потребами у суспільство. Серед них особливої уваги заслуговує інк-
люзивна освіта.

Головною метою інклюзивного закладу освіти, як зазначають
В. Алексєєва та І. Сошіна, — «надати всім учням можливість най-
більш повноцінного соціального життя, активної участі в колекти-
ві, тим самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу
один про одного як членів співтовариства» 

Погодимося із Елен Р. Даніелс та Кей Стаффорд у тому, що
«залучення дає можливість дітям з вадами взаємодіяти зі звичайни-
ми дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх. 

Серед першочергових кроків у напрямі створення інклюзивно-
го середовища вбачаються такі: відмовитися від стереотипних
поглядів на вчителів, учнів і навчальний процес; формувати в школі
атмосферу, засновану на ідеях інклюзії; розбудувати школу як гро-
маду; зосереджуватися на співпраці, а не на конкуренції; прищеп-
лювати віру в свої сили кожному члену шкільного колективу.

Усі діти, перебуваючи в інклюзивному середовищі, можуть
навчитися цінувати й поважати дітей з відмінними здібностями.

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



130

Вони навчаються бачити людину, а не передусім її ваду чи обдаро-
ваність, та не помічати пов’язаних із ними соціальних ярликів.

Таким чином, інклюзивне освітнє середовище — це середовище,
де всі учні незалежно від свої освітніх потреб здатні навчатися ефек-
тивніше, підвищувати соціальну компетентність, вдосконалювати
комунікативні навички, а також відчувати себе частиною спільноти.
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Анотація. У статті аналізується проблема психологічного
супроводу студентів з особливими потребами І курсу та його значення
як запоруки успішного навчання, розглядається особливість навчання
студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому сере-
довищі. розкрито особливості впровадження інклюзивного навчання в
системі національної освіти; представлено теоретико-експеримен-
тальну модель інклюзивної освіти в Центральноукраїнському інсти-
туті розвитку людини.

Аnnotation. The article analyzes the problem of psychological support of
students of the first year with special needs and its importance as a guaran-
tee of successful learning, considers the peculiarity of teaching students with
special needs in an integrated educational environment. the features of intro-
ducing inclusive education in the national education system are revealed; a
theoretical and experimental model of inclusive education at the Central
Ukrainian Institute of Human Development is presented.
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Вступ. Нові концептуальні засади суспільного облаштування,
як зазначено в Декларації ООН про соціальний розвиток, поляга-
ють у здатності сучасного суспільства розвиватися на основі толе-
рантності, терпимості, засудження дискримінації, поваги до люд-
ського розмаїття, рівності можливостей, солідарності та безпеки.
Ці підходи зумовлені визначенням головної мети соціального роз-
витку — створення «суспільства для всіх», що забезпечує захист та
повну інтеграцію в соціум усіх верств населення, в тому числі й осіб
з обмеженими можливостями здоров’я. 

В основу такої інтеграції покладено концепцію цілісного підхо-
ду, яка відкриває шлях до реалізації прав і можливостей для кожної
людини і, насамперед, передбачає рівний доступ до здобуття якіс-
ної освіти. Принцип доступності, 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 завдан-
ня — сприяння забезпеченню рівних можливостей для осіб з обме-
женими можливостями здоров’я. Цей принцип соціального устрою
зумовлює перенесення акцентів з медичних аспектів обмежених
можливостей, піклування про осіб з психофізичними порушення-
ми, захисту та надання їм допомоги в адаптації до навколишнього
середовища на реформування самого соціуму, що має прилаштову-
ватися до потреб кожної людини з особливими потребами. 

Особливістю навчання студентів із інвалідністю в інтегрованому
освітньому середовищі є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них
висувають такі ж вимоги, як і до інших студентів. В інтегрованій
групі не можна, наприклад, на потребу студента з особливими потре-
бами уповільнювати темп лекції, зменшувати кількість пар та їх три-
валість, спрощувати чи скорочувати обсяг навчального матеріалу, так
як це знижує якість фахової підготовки. Саме тому на перших етапах
інтеграція студентів із інвалідністю носить стихійний характер.
Тільки одиниці можуть подолати всі труднощі навчання самостійно
або за допомогою батьків і друзів. Це і пояснює необхідність супро-
воду студентів з особливими освітніми потребами в інституті.

Наші спостереження свідчать про те, що інклюзія студента з
особливими потребами в інтегрований освітній процес вимагає
досить тривалого періоду адаптації. Перш за все, їм потрібно:

– інтегруватися у навчальний процес з його режимом, формами
навчання, системою контролю знань;
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– ознайомитися зі структурою інституту, його традиціями;
– «вписатися» у життя інституту, у колектив студентської групи;
– пристосувати до ритму інститутського життя і навчання свій

організм, підтримуючи його працездатність, розкрити свої здібнос-
ті і таланти.

В Центральноукраїнському інституті розвитку людини перед-
бачено здійснення психолого-педагогічного супроводу, основними
завданнями якого є подолання труднощів, що виникають в проце-
сі сумісного навчання та виховання; актуалізація особистісного
потенціалу особистості студентів; забезпечення позитивних міжо-
собистісних відносин між учасниками освітнього процесу. 

У зв’язку з цим, перед науково-педагогічним потенціалом
Центральноукраїнського інституту кожного навчального року сто-
їть завдання перебудови педагогічної діяльності на особливий вид
психолого-педагогічної допомоги, що забезпечує нашим студентам
з особливими потребами особистісний розвиток, розкриття їх здіб-
ностей, змінює ставлення до неї і сприяє цілеспрямованому зрос-
танню їх професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я і
життя. 
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ 
В СТРУКТУРІ АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
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спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Пахолок З. О., д. філол. н., професор

Анотація. Розглянуто класифікаційні схеми управлінських рішень:
за мотиваційним критерієм, функціями та змістом, характером і
організацією розробки. Доведено, що їх ефективність визначається
дотриманням наукових принципів підготовки, мінімізацією суб’єк-
тивних підходів у постановці завдань, обґрунтованістю, оптималь-
ністю, конкретністю та своєчасністю прийняття, дієвістю органі-
зації та контролю за виконанням рішень.

Архівна справа — це складна, багатогранна і специфічна систе-
ма міжгалузевого характеру, поєднана з державним управлінням,
наукою і культурою, що функціонує на основі права і в якій домінує
інтелектуальна та управлінська праця. Всі управлінці в архівній
сфері є призначеними особами, здебільшого державними службов-
цями, однак чимало з них не мають архівознавчої та менеджерської
підготовки. Все це й накладає цілу низку особливостей на форму і
зміст управлінських рішень.

Наукова література з менеджменту містить класифікаційні
схеми управлінських рішень. За мотиваційним критерієм їх поділя-
ють на ситуаційні, приписні та ініціативні. До ситуаційних відно-
сять, ті, що вмотивовані конкретною ситуацією, надзвичайними
подіями та диктують необхідність негайного й оперативного реагу-
вання (Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 2011). Для приписних розпо-
рядчих актів ключовими є приписи. Це можуть бути обов’язкові
для виконання письмові вимоги голови Укрдержархіву, директора
архівної установи щодо реалізації важливого завдання державної
ваги, усунення конкретних недоліків, виявлених у ході перевірки, із
встановленням чітких термінів і виконавців. Поширеними є й іні-
ціативні рішення, що приймаються архівними органами без указі-
вок вищих інстанцій державного управління і стосуються життєді-
яльності галузі. Наприклад, розпорядчі документи щодо
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вдосконалення галузевої статистичної звітності, координації
наукової і методичної роботи архівних установ, упровадження
новітніх технологій та прогресивних методів зберігання документів
на електронних носіях (Калакура Я. С., 2014).

Якщо за основу класифікації взяти функції та зміст рішень, то їх
можна умовно поділити на чотири групи: планові, організаційні,
координуючі та контрольні. Серед планових рішень переважають ті,
що пов’язані з проведенням робіт стосовно формування фондів
страхової документації, підготовкою бюджетних запитів, переглядом
нормативно-правових засад надання платних послуг, бухгалтер-
ським обліком та фінансовою звітністю та ін. За тривалістю здійс-
нення розпорядчі документи ділять на програмові, програмово-пла-
нові; довгострокові, оперативні ( Андрійчук В. Г., Бауер Л., 1998).

За характером і організацією розробки рішення бувають одноо-
собові, колегіальні та колективні, які найближчі за своїм призначен-
ням до архівної справи і найчастіше застосовуються в практиці архів-
них установ. Насамперед, це постанови, ухвали, рішення, накази,
розпорядження, вказівки, резолюції-дозволи, резолюції-доручення.

Принагідно зазначимо, що характер управлінських рішень
можуть мати й інші документи, зокрема положення, порядки, про-
грами, заходи, плани, інструкції, норми, але вони переважно є час-
тиною або додатком до рішень (Бакуменко В. Д., 2010).

Робота з управлінськими рішеннями — це тривалий процес, що
включає сім етапів: аналіз мотивів, обґрунтування доцільності та
мети прийняття рішення; збір інформації і визначення людських і
матеріально-технічних ресурсів, необхідних для вирішення пробле-
ми; підготовка альтернативних текстів управлінських рішень; вибір
альтернативи і документальне оформлення проекту рішення;
адресність і конкретність рішень; підписання й оприлюднення
рішення та ознайомлення з ним колективу та виконавців; реаліза-
ція, контроль та підведення підсумків виконанням управлінських
рішень (Бездрабко В. В., 2006).

Подоланню стереотипу, ніби прийняття рішень — функція
начальника, а їх виконання — завдання підлеглих, сприяє створен-
ня комунікативно- інформаційного поля, сприятливий психологіч-
ний клімат, дух взаємодопомоги і взаєморозуміння, формування
почуття персональної та колективної відповідальності. Не можна
ігнорувати роз’яснювальну й виховну роботу в колективах архівів у
процесі прийняття, виконання рішень та підведення підсумків.
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Таким чином, прийняття та організація виконання управлін-
ських рішень належить до ключових проблем архівного менеджмен-
ту. Вони виступають дієвим способом ефективного впливу
Державної архівної служби України, усіх її структур, керівників
архівних установ на діяльність колективів, підрозділів і конкретних
працівників з метою успішного виконання ними функцій, вирішен-
ня перспективних та оперативних завдань. Ефективність рішень
визначається передусім дотриманням наукових принципів їх підго-
товки, мінімізацією суб’єктивних підходів у постановці завдань, їх
обґрунтованістю, оптимальністю, конкретністю та своєчасністю
прийняття, дієвістю організації та контролю за виконанням рішень.

Список використаних джерел

1. Андрійчук В. Г., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризики. —
Київ: КНЕУ, 1998. — 316 с.

2. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні. —
Київ: ВПЦ АМУ, 2010. — 276 с.

3. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство. — Київ: Четверта
хвиля, 2006. — 208 с.

4. Калакура Я. С. Управлінські рішення в структурі архівного менед-
жменту // Архіви України. — 2014. — № 2. — С. 92–105.

5. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. — Київ: Центр учбової
літератури, 2011. — 312 с.

СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ СТУДЕНТІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД

Старинська Олена Віталіївна
к. психол. н., доцент, доцент кафедри прикладної психології та логопедії 

Бердянського державного педагогічного університету
el.starinskaya@gmail.com

Співак Любов Миколаївна
д. психол. н., професор, професор кафедри практичної психології

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
lubov_spivak@ukr.net

Анотація. В статті подано результати експериментального
вивчення соціального інтелекту студентів із особливими освітніми
потребами закладів вищої освіти. Більшість студентів вирізняє
середній рівень соціального інтелекту. Вони здатні розуміти життє-
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ві ситуації, невербальну й вербальну експресію і прогнозувати поведін-
ку інших людей у половині соціальних взаємодій. Менша кількість сту-
дентів мають вищий і нижчий від середнього рівні соціального інте-
лекту. Вони здатні розуміти ситуації життя, невербальну і вербальну
експресію та прогнозувати поведінку інших людей у трьох четвертих
і четвертій частині взаємодій, відповідно.

Annotation. The article presents the results of experimental study of
social intelligence of students with special educational needs of higher educa-
tion institutions. Most students are distinguished by the average level of social
intelligence. They are capable of understanding life situations, non-verbal
and verbal expression and predict other people’s behavior in half social inter-
actions. The smaller of students are higher and lower than the average level
of social intelligence. They are able to understand life situations, non-verbal
and verbal expression and predict the behavior of other people in three fourth
and fourth part of interactions, respectively.

Інтегрування Української держави до світового соціокультурно-
го простору актуалізує проблему модернізації її суспільних сфер і,
передусім, освітньої. В законах України «Про освіту» і «Про вищу
освіту» задекларовано важливість створення у закладах вищої осві-
ти необхідних умов для успішної соціалізації студентів із особливи-
ми освітніми потребами, з огляду на їхні індивідуальні здібності.
Значущість вирішення нагальних державних завдань підвищує
важливість досліджень соціального інтелекту студентів із особли-
вими освітніми потребами в сучасній психологічній науці.

З метою експериментального дослідження соціального інтелек-
ту студентів із особливими освітніми потребами застосовувався
тест соціального інтелекту (Михайлова (Алешина), Е.С. 2001). В
он-лайн дослідженні, що проводилося впродовж періодів дистан-
ційного навчання в 2021 році, взяли участь 86 студентів із особли-
вими освітніми потребами, здобувачів вищої освіти в університетах
міст Київ і Бердянськ. Середній вік досліджуваних — 18,7 років.

Соціальний інтелект особистості є складним інтегрованим ком-
плексом здібностей, які пов’язані з пізнанням і вирішенням зав-
дань, що зумовлюють успішність її соціальних взаємодій.
Соціальний інтелект конструюють здатності особистості: помічати
й аналізувати загальні властивості та окремі прояви поведінки
інших людей; визначати мету, прагнення і наслідки поведінки
інших людей у життєвих ситуаціях; прогнозувати поведінку людей;
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розуміти прояви невербальної й вербальної експресії в поведінці
інших людей (Guilford J.P., 1967).

Внаслідок проведення експериментального дослідження в біль-
шості студентів із особливими освітніми потребами виявлено
середній (51,2%) рівень соціального інтелекту, в меншої кількості —
вищий від середнього (23,2%) і нижчий від середнього (25,6%)
рівні. Високий і низький рівні соціального інтелекту відсутні.

Студенти із вищим від середнього рівнем соціального інтелекту
мають такі здібності до пізнання поведінки інших людей, які дозво-
ляють їм успішно вирішити різні завдання у трьох четвертих части-
нах соціальних взаємодій. Вони здатні зрозуміти прагнення й емо-
ції інших людей у різних життєвих ситуаціях, що дозволяє
передбачити мету і наслідки їхньої поведінки. Студенти здатні зро-
зуміти вербальні й невербальні реакції інших людей у соціальних
взаємодіях. Вони виявляють рольову гнучкість. Студенти добре
ознайомлені з нормами, правилами і рольовими моделями, які
регулюють поведінку людей у соціумі.

Студенти із середнім рівнем характеризуються такими здібнос-
тями щодо пізнання поведінки інших людей і вирішення різних
життєвих завдань, які сприяють успішності майже половини їхніх
соціальних взаємодій. Вони здатні зрозуміти емоції інших людей і
передбачити половину наслідків їхньої поведінки. Студенти дося-
гають поставленої мети майже в половині ситуацій. Вони здатні
розуміти вербальні й невербальні реакції інших людей, що дозволяє
їм зорієнтуватися майже в половині соціальних взаємодій. Обсяг
знань студентів про норми, правила, стереотипи і рольові моделі,
які регулюють соціальну поведінку людей, не є повним. Вони пра-
вильно оцінюють емоції й наміри інших людей, звертаючи увагу на
їхні невербальні реакції, міміку і жести в половині соціальних взає-
модій. Студенти здатні виявляти рольову гнучкість майже в поло-
вині взаємодій. Вони здатні спрогнозувати мету, мотиви і наслідки
поведінки інших людей в половині соціальних взаємодій.

Студенти з нижчим від середнього рівнем мають такі здібності
до пізнання поведінки інших людей, що сприяють успішному вирі-
шенню завдання лише в третій частині їхніх соціальних взаємодій.
Їм досить складно аналізувати мотиви й емоції інших людей у різ-
них ситуаціях соціальних взаємодій і передбачати поведінку цих
людей та її наслідки. Вони не завжди правильно розуміють вер-
бальні й невербальні реакції інших людей у соціальних взаємодіях.
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Їм не вистачає знань про регуляцію соціальної поведінки людей.
Студентам складно спрогнозувати поведінку інших людей у бага-
тьох соціальних взаємодіях.

Отже, в однієї половини студентів із особливими освітніми
потребами встановлено середній рівень, у другої — вищий і нижчий
від середнього рівні соціального інтелекту.
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Анотація. Період, коли закладаються фундаментальні якості осо-
бистості, що забезпечують психологічну стійкість, етичні орієнтації,
життєздатність та цілеспрямованість — це дитинство. Такі духовні
якості особи не розвиваються спонтанно, а формуються в умовах
вираженої батьківської любові, коли сім’я створює у дитини потребу
бути відданим, здатність співпереживати і радіти іншим людям,
нести відповідальність за себе і інших, прагнення навчитися самому.

Аnnotation. The period when the fundamental qualities of personality are
laid down, which provide psychological stability, ethical orientations, viabil-
ity and purposefulness is childhood. Such spiritual qualities of a person do not
develop spontaneously, but are formed in the conditions of expressed parental
love, when the family creates in the child the need to be devoted, the ability
to empathize and rejoice with others, take responsibility for themselves and
others, the desire to learn.

Вперше ідея негативного впливу на розвиток дитини ранніх
порушень у стосунках із матір’ю, деприваційних умов виховання
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була обґрунтована в теорії об’єктних відносин, авторами якої є
вчені британської психоаналітичної школи Д.В. Вінніккот,
М. Малер. Центральне поняття цієї теорії — поняття об’єкту —
включає в себе значущі елементи навколишнього середовища
дитини, головним серед яких є мати або фігура, що її замінює.
Джерелами нормального психічного розвитку дитини визнаються
встановлення сприятливих стосунків, досвід ранніх взаємостосун-
ків із дорослими (до 3-х років), які пізніше дитина переводить у
внутрішній план (інтеріорізує). 

Процес виникнення стійких й інтегрованих образів себе та
інших людей є досить складним і безпосередньо залежить від мате-
ринського терпіння, вміння знайти баланс між автономією та
близькістю, необхідний дитині на кожному етапі її розвитку.
Порушення стосунків у діаді мати-дитина стають важливим факто-
ром формування особистісних розладів, які характеризуються
непостійністю у взаємодії з оточуючими, поганим емоційним кон-
тролем, імпульсивністю, схильністю до агресивних зривів.
Д.В. Вінніккот вважає, що довготривала розлука з матір’ю в період
раннього дитинства (до 4-х років) безпосередньо впливає на розви-
ток особистісного розладу у дитини.

Інша дослідниця цього напрямку М. Малер, також визначає
особливу роль стосунків із матір’ю у процесі психічного розвитку
дитини та вперше звертає увагу на взаємне пристосування, взаємо-
погодження дитини й матері, процеси, спрямовані на з’єднання в
одну систему двох особистостей: дитини й матері, котра опосеред-
ковує всі взаємини дитини із предметним і соціальним світом. 

Е. Еріксон розробив ряд положень відносно індивідуальної
взаємодії дитини з батьками, використовуючи терміни «базова
довіра-недовіра до світу». Вчений вважає, що в перший рік життя у
дитини розвивається параметр соціальної взаємодії, позитивним
полюсом якого є довіра, а негативним — недовіра. Основним пере-
живанням недовіри дітей стає «ворожість світу в ставленні до неї».
Ці негативні наслідки позбавлення батьківського піклування
(материнської любові) Е. Еріксон називає «базовою недовірою до
світу» дитини. Разом із тим, він як і Г. Саллівен та К. Хорні, запере-
чує фатальність впливу раннього досвіду на наступний розвиток і
вказує на те, що діти, котрі були позбавлені материнського тепла та
любові, можуть стати нормальними дорослими при умові, що цей
дефіцит був скомпенсований на наступних етапах. 
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Теоретики концепції прив’язаності Дж. Боулбі, Р. Спітц вважа-
ють джерелом розвитку дитини в ранньому віці виникнення у неї
привязаності до матері, що описується як вроджена потреба люди-
ни до створення близьких, теплих, заснованих на любові зв’язків із
іншими людьми. Формується вона у дитини на першому році її
життя завдяки ранньому досвіду емоційних стосунків із батьками, в
першу чергу матір’ю, котрий може бути різним і відповідно мати
різні якісні наслідки. Так, позитивний досвід сприяє виникненню у
немовляти почуття захищеності, що сприяє активному пізнанню
оточуючого світу, інтелектуальному та особистісному розвитку.
Негативний досвід, такий як емоційна відчуженість об’єкта
прив’язаності, небажане розлучення з ним стає причиною різних
форм емоційних порушень і проблем, таких як депресія, емоційна
неприязнь, агресія, гнів, неспокій. 

Підкреслюючи негативність ефекту ранньої та тривалої розлуки
з матір’ю у розвитку дитини, Дж. Боулбі вводить поняття синдром
«афективної тупості», сутністю якого є активне неприйняття дити-
ною самої себе, самозаперечення, нездатність до дружби й любові,
відсутність відчуття спільності з іншими людьми, нехтування
собою та іншими. Найчастіше все це знаходить свій вираз та роз-
рядку в агресії, що проявляється або на зовнішньому рівні (задири-
куватість, брутальність, гнів, обурення тощо), або на внутрішньому
(озлобленість, недоброзичливість, готовність «дати здачу»).
Дж. Боулбі також підкреслює можливість компенсації депривацій-
них розладів при створенні відповідних для цього умов. 

У вітчизняних теоріях розвитку (Л. Виготський, Г. Костюк,
М. Лісіна, С. Максименко, В. Мухіна та ін.) також взаємодії дорос-
лого з дитиною відводиться центральна роль у становленні особис-
тості. При цьому депривація розглядається вітчизняними дослідни-
ками як порушення або несформованість у дитини специфічно
людської потреби у спілкуванні. Тільки в постійному контакті з
дорослим можлива інтеріоризація як основний механізм розвитку.
Крім того, цей контакт сприяє формуванню в дитині потреби в
прихильності до близького дорослого. Вчений трактує затримки
розвитку як результат депривації спілкування й контактів із зов-
нішнім світом, оточуючими. 

Однією з центральних ідей Л. Виготського є визначення важли-
вішою умовою розвитку дитини соціальну ситуацію її розвитку —
«систему стосунків між дитиною певного віку та соціальною дійс-
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ністю». Девіантна турбота перетворює соціальну «ситуацію розвит-
ку» для дитини в «ситуацію неможливості», сприяє виникненню у
неї загальної напруги та на цьому фоні тяжких афективних станів.
Таке розуміння повністю співпадає з положеннями теорії об’єктних
відношень.

ПРОБЛЕМА РОЗЛУЧЕННЯ 
В ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ

Теодоровська Владислава Олексіївна
IV курс, група ЗПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., доцент

Анотація. В даних тезах розглянуто розлучення як кризова ситуа-
ція в житті сім’ї, процес розвитку кризових відносин у подружній парі
та його вплив на розвиток особистості дитини. Охарактеризовано
особливості психологічного консультування дітей у кризових життє-
вих ситуаціях. 

Annotation. These theses considered the divorce as a crisis situation in
the family, the process of development of the crisis relations in a married
couple and its influence for the development on the child’s personality. The
features of psychological counseling of children in crisis situations are
described.

Сім’я є системою, що знаходиться в деякій рівновазі завдяки
сталим зв’язкам. Порушення гомеостатичних процесів в сімейній
системі, що призводять до фрустрації звичних способів функціону-
вання сім’ї та неможливості впоратися з новою ситуацією, вико-
ристовуючи старі моделі поведінки, називають сімейною кризою. 

Розлучення як результат кризового розвитку відносин подруж-
ньої пари є провідною ненормативною сімейною кризою. У нашій
країні, відповідно до новітніх досліджень, основними причинами
розлучень є матеріальні, побутові проблеми, пияцтво одного з
подружжя, ослаблення цінності сім’ї, подружня невірність і інші.

Розлучення не є одномоментною подією і має свою динаміку
проживання і певні типи реагування подружжя на розлучення.
Воно впливає не тільки на подружжя, але й на дітей. Як, наприклад,
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пише Ф.Дальто, розлучення для дитини нерідко супроводжується
трауром, в чомусь подібним з сумним переживанням після смерті
одного з батьків [1]. Дитина при цьому часто переживає почуття
смутку, розгубленості, депресії. На гостроту дитячих переживань
впливають такі фактори, як:

– характер внутрішньосімейних взаємин до розлучення і сту-
пінь залученості дитини в рішення подружніх проблем;

– особливості протікання процесу розлучення;
– з ким із батьків залишається дитина після розлучення, відно-

сини з одним з таких батьків;
– характер взаємин колишнього подружжя після розлучення;
– кількість змін, що відбулися в способі життя дитини в резуль-

таті розлучення.
Проведене нами емпіричне дослідження показало, що розлу-

чення значно впливає на особистість дитини.
Так, вивчення оперативної оцінки самопочуття, активності,

настрою показало, що у дітей з сімей, які пережили розлучення,
оцінки за фактором самопочуття трохи нижче норми, це говорить
про те, що самопочуття цих дітей, в цілому задовільне, але, при
цьому, діти не завжди відчувають себе комфортно. Фактор активнос-
ті набагато нижчий за норму. Настрій у дітей з неповних сімей також
знижений. Діти з сімей, які нещодавно пережили розлучення, мають
підвищений рівень як реактивної, так і особистісної тривожності, що
проявляється підвищеною напругою, занепокоєнням, нервозністю. 

Дітей з сімей, які пережили розлучення, характеризує закри-
тість, більш виражена незадоволеність собою і своїми можливостя-
ми, зниження саморегуляції, розмитий фокус «Я», відсутність тен-
денцій пошуку причини вчинків і результатів в собі самому,
знижена самоцінність. Цих дітей характеризує недостатнє само-
прийняття, що є важливим симптомом внутрішньої дезадаптації.

Особливо слід відзначити наявність у дітей з сімей, які нещо-
давно пережили розлучення, внутрішню конфліктність, що може
свідчити про наявність внутрішніх конфліктів, сумнівів, незгоди з
собою, тривожно-депресивних станів, супроводжуваних пережи-
ванням почуття провини. Виражене у них і самозвинувачення, що
говорить про готовність поставити собі в провину свої промахи і
невдачі, власні недоліки.

Діти з сімей, які пережили розлучення, в цілому нижче оціню-
ють власне «Я» у відношенні до соціально-нормативних критеріїв:
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моральності, успішності, волі, цілеспрямованості, соціального
схвалення. У них знижене емоційне ставлення до свого «Я».
Сукупність отриманих показників вказує на наявність дезадаптації
у цих дітей. У сім’ях, що розпалися діти відчувають знедолено себе
в сім’ї, у них спостерігається амбівалентне ставлення до матері, і
порушення внутрішньосімейних контактів в цілому.

Для того, щоб дитина легше пережила травму розлучення, у неї
повинні зберегтися максимально добрі стосунки як із батьком, так і
з матір’ю. Розмовляючи з клієнтом, який знаходиться в процесі роз-
лучення, варто орієнтувати його на те, щоб той з батьків, який буде
жити окремо від дитини (найчастіше — батько), максимально повно
брав участь у її вихованні. На щастя, стає усе менше клієнток, які
принципово наполягають на обмеженні контактів дитини з бать-
ком, який пішов із родини, щоб той «не робив дурного впливу».

Психолог може спеціально обговорити з клієнтом, як організу-
вати для дитини ситуацію «двох батьків», щоб не створювати для
неї додаткової проблеми. У такій ситуації дуже багато чого залежить
від батьків: якщо вони не будуть обсипати один одного взаємними
обвинуваченнями, налаштовувати дитину проти і будуть із нею
максимально відверті, вона пристосується досить легко [2].
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Анотація. Сучасний розвиток суспільства та досягнення науково-
технічного прогресу призводять до багаторазового збільшення наван-
таження на психіку людини. Виникнення ПТСР у кожної конкретної
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людини залежить і визначається взаємним впливом особливостей
травмуючої події, демографічної характеристики та індивідуальних
особливостей особистості, а також соціальних та соціально-психо-
логічних факторів. Травматичні ситуації, що спричиняють до роз-
витку ПТСР, можуть мати різне походження і ступінь виразності
симптомів розладу.

Аnnotation. Modern development of society and the achievement of sci-
entific and technological progress lead to a multiple increase in the burden on
the human psyche. The occurrence of PTSD in each individual depends on
and is determined by the mutual influence of the traumatic event, demo-
graphic characteristics and individual characteristics of the individual, as
well as social and socio-psychological factors. Traumatic situations that lead
to the development of PTSD can have different origins and severity of
symptoms of the disorder.

Одним з актуальних напрямків психологічних досліджень є
з’ясування ролі, яку відіграють будь-які складні або надзвичайні
травмуючи події в розвитку психічних розладів або погіршення
якості життя людини. 

Протягом останнього часу дослідження в галузі впливу трав-
муючих екстремальних ситуацій на психіку людини і реакцій на
них проводяться за такими основними напрямками: 

Вивчення наслідків природних і техногенних катастроф
(Александровський Ю.О., Блоч Д., Глезер Дж., Грин Б., Лобас -
тов О.С., Перрі С., Силбер Е. та ін.), в тому числі, наслідків стресу
ра діа ційної загрози (Базилевич Т.Ф., Березин Ф.Б., Грин А.,
Горовіц М., Краснов В.Н., Пескин А.В., Смирнов Ю.Н., Тараб -
ріна Н.В., Юркин М.М., Яковенко С.І. та ін.);

Дослідженя ПТСР у жертв злочинів (Вейсет Л., Килпатрик Д. та
ін.) та жертв насильства, в тому числі і сексуального (Акса -
кова Н.К., Амік-МкМулан А., Грин А., Дамон Л., Догадіна М.А.,
Зіно вієва Н.О., Кесслер Р., Кілпатрик Д., Мендел Д., Ми хай -
лова Н.Ф. та ін);

Дослідження психогенних розладів воєнного походження серед
цивільного населення (Волович В., Люмберг Л., Феррада-Нолі М.
та ін.). Вплив екстремальності несення служби працівниками пра-
вохоронних органів на розвиток ПТСР (Артем’єв В.О.,
Котеньов І.О., Міллера Л., Паронянц Т.П., Омелянович В.Ю.,
Тайцлін В.І., Тімченко О.В., Шестопалова Л.Ф. та ін.).
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До числа травматичних відносяться події, які загрожують життю
людини або можуть призвести до серйозних фізичних травм чи
поранення, події, пов’язані зі сприйняттям жахливих картин смерті
і поранень інших людей. Все вищенаведене в великих масштабах
спостерігається та безпосередньо сприймається людиною під час
стихійних лих, катастрофах екологічного та техногенного характеру.

Травматичні події можуть набувати форми: 1) незвичних обста-
вин або низки подій, які піддають працівника інтенсивному впли-
ву загрози життю або здоров’ю як самого працівника, так і його
оточення. Ці ситуації можуть бути короткочасними, проте надзви-
чайно сильними, або такими, що регулярно повторюються — екс-
тремальні ситуації професійної діяльності; 2) менш інтенсивних,
певною мірою передбачуваних, періодичних або постійно діючих
ситуацій — повсякденні ситуації професійного стресу.

Травматичні події можуть набувати форми незвичних обставин
або низки подій, які піддають індивіда екстремальному, інтенсив-
ному впливу загрози життю або здоров’ю як самого індивіда, так і
його значимого оточення, та порушують почуття безпеки. Ці ситуа-
ції можуть бути короткочасними, проте надзвичайно сильними
(тривалість може коливатися від декількох хвилин до декількох
годин), або довготривалими чи такими, що регулярно повторюють-
ся, але менш інтенсивними за силою травмуючого впливу.

Фактори впливу бувають — соціальні та соціально-психологічні
фактори: соціальна підтримка та захист на державному і відомчому
рівні, доступність медичної допомоги та реабілітаційних програм,
соціально-економічний статус працівника, релігійність, розвине-
ність і характер мікросоціальних зв’язків, відношення суспільства
до події що відбулася тощо; демографічні фактори: вік, стать, сімей-
ний стан, соціальний статус, належність до професій підвищеного
ризику; індивідуально-особистісні фактори: індивідуальна значи-
мість травмуючої події, особливості емоційно-вольової та інтелек-
туальної сфери, індивідуально-типологічні особливості, ціннісно-
мотиваційна сфера, рівень нервово-психічної стійкості,
особливості життєвого стилю та стратегій подолання, механізмів
психологічного захисту, наявність в анамнезі нервово-психічних та
соматичних захворювань, психотравмуючих чинників.

До факторів, які впливають на виникнення та ступінь тяжкості
ПТСР відносяться почуття ізольованості, вини перед загиблими,
втрата довіри до влади.
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Пояснення впливу психотравми на розвиток ПТСР без ураху-
вання особистості є дуже утрудненим, адже травматичний характер
певної події залежить від того значення, яке воно має для певної
особистості. В залежності від особистісного досвіду та досвіду дій в
екстремальних умовах, стрес-толерантності людини, її адаптацій-
них можливостей, навичок подолання стресу, розуміння небезпеч-
ності ситуації, що відбувається, тощо одна й та ж сама подія може
бути травмуючою для однієї людини і не справить сильної травма-
тизації на іншу. 
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Анотація. Заїкання (логоневроз) — одне з найскладніших невро-
тичних розладів, що виникають внаслідок переляку або нервового
перенавантаження. Пусковим механізмом провокують розвиток
заїкання є все ж стресовий фактор. Нерідко буває й так, що дефекти
вимови не виправляються природно до цього віку і набувають форми
стійкого порушення — заїкання. 

Аnnotation. Stuttering (logoneurosis) is one of the most complex neurot-
ic disorders caused by fear or nervous overload. The trigger that provokes the
development of stuttering is still a stress factor. It often happens that pronun-
ciation defects are not corrected naturally by this age and take the form of a
persistent disorder — stuttering.

Діти з порушеннями мовлення складають складну і неоднорід-
ну групу, що вирізніється, як за складністю прояву дефекту, так і за
природою його виникнення. 
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У період розвитку мовлення вимова малюка завжди недоскона-
ла. Це зумовлено, по-перше, недостатньою розвиненістю м’язів та
рухливості мовних органів (язика, нижньої щелепи, губ, м’якого
піднебіння), і, по-друге, фонематичним слухом, що знаходиться на
стадії формування (фонематичний слух — це здатність сприймати і
диференціювати всі звуки мови). До 4–5 років у нормі всі ці недос-
коналості проходять самі собою, дитина освоює вимову всіх звуків
і правильне використання. Але нерідко буває й так, що дефекти
вимови не виправляються природно до цього віку і набувають
форми стійкого порушення — заїкання. 

До основних чинників, які можуть мати значення в появі
заїкання, належать: певний вік дитини, стан центральної нервової
системи дитини; індивідуальні особливості перебігу мовленнєвого
онтогенезу; особливості формування функціональної асиметрії
мозку; наявність психічної травматизації; генетичний чинник; ста-
тевий диформізм. 

Зокрема, Лагузен до причин, що зумовлюють заїкання, відно-
сив афекти, переляк, гнів, страх, травми голови, тяжкі хвороби та
неправильне мовлення батьків. І. Сікорський значне місце відво-
див спадковості, вважаючи психологічні та біологічні причини
лише поштовхами, що порушують рівновагу нестійких мовленнє-
вих механізмів у дітей.

Зарубіжні дослідники серед причин виникнення заїкання виді-
ляли: неправильне виховання батьків (А. Шервен); асенізацію
організму внаслідок інфекційних захворювань (А. Гутцман); наслі-
дування, інфекції, падіння, переляк, перенавчену ліворукість
(Т. Гепфнер, Фрешельс). 

На сьогодні виділяють дві групи причин заїкання: ті, що при-
зводять до його виникнення («грунт»), та вихідні («поштовхи»).

Причинами, що призводять до виникнення заїкання («грунт»),
є: невротична обтяженість батьків; невропатичні особливості заїку-
ватого, конституційна схильність; спадкова обтяженість, ураження
головного мозку у різні періоди розвитку під впливом багатьох
шкідливих чинників; внутрішньоутробних та пологових травм,
асфіксії; постнатальних — інфекційні, травматичні впливи за різ-
них дитячих захворювань. Зазначені причини призводять до
затримки мовленнєвого розвитку, до мовленнєвих розладів та роз-
витку заїкання. Серед вихідних («поштовхів») виділяють анатомо-
фізіологічні, психічні та соціальні причини. Отже, виникненню
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заїкання сприяє усе, що може послабити фізичний і нервовий стан
дітей, травмувати їх психіку.

Заїкання визначається як своєрідне, переважно реактивне (фун-
кціональне) дискоординаційне порушення мовлення. Зовні виявля-
ється у судомних порушеннях ритму мовлення, його темпу, плав-
ності, зв’язаних з попередніми і одночасно хворобливими
неврологічними і психічними змінами, особливо в емоційній сфері.
Заїкання найчастіше пов’язане з психофізичним станом хворого. 

У більшості випадків заїкання виникає у дитячому віці (від 2,5 до
6 років) у період інтенсивного формування мовної функції, коли
дитина починає розмовляти цілими фразами. Серед хлопчиків
заїкання зустрічається приблизно у 4 рази частіше, ніж серед дівчаток. 

Однак не тільки судоми утруднюють мовлення при заїканні.
Заїкання майже завжди підтримується напругою, тривогою і стра-
хом мовлення. При цьому можливі неприродні рухи, гримаси
особи або тики, за допомогою яких людина, що заїкається, намага-
ється подолати заїкання. Заїкаються приблизно 2,5% дітей
дошкільного віку. У зв’язку з цим його називають еволюційним
заїканням (Ю. Флоренська) або заїканням розвитку (К. Беккер,
М. Шофах). Заїкуватість, яка розпочалася у дітей в дошкільному
віці, розглядається як самостійна мовна патологія, на відміну від
так званого симптоматичного заїкання або «вторинного», яке спос-
терігається при різних захворюваннях головного мозку органічного
генезу чи низки нервово-психічних розладів.

Заїкуватість, крім судомних заїкань, поєднує у собі порушення
вищої нервової діяльності, які пов’язані, з одного боку, з органічним
ураженням центральної нервової системи, з другого — із невротич-
ною реакцією. Хроніфікація процесу заїкання спричинює зазвичай
вторинну невротизацію (реакція особистості на основне захворю-
вання), що робить заїкання складним патологічним процесом.

Традиційно в логопедії послуговуються клінічною класифікаці-
єю заїкання з поділом на невротичну (функціональний розлад
моторних структур мозку) та неврозоподібну (органічно-функціо-
нальні розлади) форми, психолого-педагогічна характеристика
яких має низку особливостей. 

Найсприятливішим ґрунтом для виникнення заїкання є недос-
татня стійкість нервової системи дитини, інколи пов’язана з орга-
нічними ураженнями мозку. Причиною порушення плавності мови
(зупинок в її плинності) при заїканні є судоми м’язів тих або інших
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органів мовлення в момент вимови (губ, язика, м’якого неба, гор-
тані, грудних м’язів, діафрагми, черевних м’язів). Заїкання, яке
супроводжується іншими інтелектуальними або мовними дефекта-
ми, як правило, не призводить до порушення смислової сторони
мови, однак нерідко пов’язане з побоюванням висловлювання, а
також з деякими відхиленнями в характері дитини і підвищеною
збудливістю або, навпаки, апатичністю, млявістю.

ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ПІСЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ 

НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

Черкасова Олександра Вікторівна
ІV курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут «Україна»
Науковий керівник: Щедріна М. А., старший викладач 

кафедри управління та адміністрування 

Анотація. У статті проаналізовані проблеми психологічної адап-
тації, процедурної та технічної, адаптації у трудовому колективі що
осіб з інвалідністю. Запропоновані шляхи їх розв’язання через створен-
ня централізованого банку даних щодо інвалідів, що потребують про-
фесійної реабілітації та працевлаштування, проведення тренінгових
процедур з толерантного відношення до працівників з інвалідністю на
підприємствах України

Annotation. The article analyzes the problems of psychological adaptati-
on, procedural and technical, adaptation in the workforce of persons with
disabilities. The ways of their solution are offered through creation of the cen-
tralized data bank concerning invalids in need of professional rehabilitation
and employment, carrying out of training procedures on tolerant attitude to
workers with disabilities at the enterprises of Ukraine.

Задля конструктивної та дієвої підтримки осіб з інвалідністю
після працевлаштування, необхідно розумітися на проблемах, що
виникають в процесі їх адаптації.

1. Проблеми процедурної та технічної адаптації [2, с. 99]. 
Устаткування, умови праці на підприємствах влаштовані із роз-

рахунку на людей без істотних функціональних обмежень. Отже,

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



150

незалежно від нозології та групи інвалідності, виникають техноло-
гічні складнощі при виконанні роботи з числа інвалідів.
Передбачити та усунути їх до працевлаштування практично немож-
ливо, а можливо лише в процесі роботи. В том числі такі складно-
щі пов’язані, крім спецпристосуваннь на робочих місцях, з адапта-
цією туалетних кімнат, місць відпочинку й прийому їжі тощо. 

2. Проблеми адаптації у трудовому колективі, коли можуть
виникнути складнощі, пов’язані з інтеграцією в трудовий колек-
тив, при встановленні робочих стосунків з іншими працівниками.
У суспільстві толерантне відношення до працюючих людей з інва-
лідністю лише формується. В результаті працівник з інвалідністю
може розглядатися як утриманець, за якого «нібито» доведеться
працювати іншим співробітникам [2, с. 100]. Видимі ознаки інва-
лідності можуть стати причиною упередженого ставлення або
насмішок. А помилкам та недолікам працівника з інвалідністю
співробітники можуть надавати надмірне значення. 

3. Проблеми психологічної адаптації людини з інвалідністю до
трудового життя полягають у відсутності попередньої зайнятості,
відсутності досвіду трудової діяльності. Тому початок трудової
діяльності для може бути пов’язаним із радикальною зміною звич-
ного способу життя та взаємодію з новим оточенням, що може
зумовити стан невпевненості, занепокоєння, відчуження, а у пев-
них випадках — спричинити стрес чи навіть психологічний шок. 

Першу проблему процедурної та технічної адаптації можливо
розв’язати через створення централізований банк даних щодо інва-
лідів, що потребують професійної реабілітації та працевлаштування
(ЦБДІ зайнятості), який повинен формуватися на базі даних регіо-
нальних інформаційних банків зайнятості та працевлаштування
інвалідів і вміщувати інформацію, яку можливо використати для
створення необхідних умов для роботи людей з обмеженими мож-
ливостями [1].

Проблему адаптації у трудовому колективі пропонується вирі-
шити через проведення тренінгових процедур з толерантного від-
ношення до працівників з інвалідністю на підприємствах України,
зобов’язання з фінансування якого може на себе взяти держава для
досягнення цілі неупередженого ставлення, толерантного відно-
шення, допомоги працівникам з інвалідністю в процесі адаптації. 

Проблему психологічної адаптації людини з інвалідністю до тру-
дового життя можливо усунути через створення робочого місця для
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особи-інваліда враховують обмежені можливості інваліда, а також
рекомендації Медико-соціальної експертної комісії у якій встанов-
лено інвалідність [2]. Атестація робочих місць на загальних підста-
вах, згідно з постановою КМУ «Про організацію робочих місць для
працевлаштування інвалідів». Адаптаційний процес для того, щоб
запобігти дезадаптації осіб з особливими потребами необхідно роз-
роблювати та застосовувати системи надання психологічної під-
тримки при адаптації на робочому місці. Що зможе підвищення
самооцінку, сформувати почуття власної значущості в осіб з особли-
вими потребами та необхідності в соціальній активності при пра-
цевлаштуванні. 
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Анотація. Ця публікація актуалізує питання основ педагогічного
ставлення та роботи педагогічних служб в інтегрованих денних
закладах, що інтеріоризує світогляд майбутніх педагогів. Висвітлено,
ключові аспекти, які впливають на формування робочо-навчального
процесу в закладах інклюзивної освіти. Доведено, що для успішної реа-
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лізації інклюзивної освіти в інтегрованих закладах, варто створити
власну вітчизняну модель впровадження інклюзивного навчання з ура-
хуванням приорітетних та новітніх тенденцій досвіду тих країн, для
яких інклюзія стала невід ємним компонентом в навчанні.

Annotation.This publication actualizes the basics of pedagogical attitude
and work of pedagogical services in integrated day care institutions, which
internalizes the worldview of future teachers. The key aspects that influence
the formation of the work-learning process in inclusive education institutions
are highlighted. It is proved that for the successful implementation of inclusi-
ve education in integrated institutions, it is necessary to create your own
domestic model of inclusive education, taking into account the priority and
latest trends in the experience of those countries for which inclusion has beco-
me an integral component of education.

Для природної взаємодії людей з інвалідністю, зрештою, є лише
один спосіб навчання, а саме щоденні зустрічі з дитинства. Для
того, щоб це стало можливим, ті, хто вже працює в інтеграційних
інститутах, повинні втілити ідею інтеграції на практиці разом і не
втрачати з поля зору мету, незважаючи на різні методи чи підходи. 

Робота з дітьми-інвалідами та їх батьками відкриває новий та
різноманітний рівень досвіду, який виходить далеко за межі особис-
тої долі тих, про кого потрібно піклуватися. Робота в інтеграційній
установі вимагає особистостей, які готові вітати зміни у власному
іміджі на основі нового досвіду. Крім педагогічної експертизи, особ-
ливо важливі людська компетентність та усвідомлення власних
сильних і слабких сторін. Співіснування та навчання дітей та дорос-
лих відбувається у процесі «спільної роботи над спільним об’єктом»
у взаємній віддачі та прийнятті, а також у навчанні та переживанні.
В атмосфері, в якій приймаються окремі сильні та слабкі сторони та
ініціюються незалежні навчальні процеси, можуть розвиватися від-
носини, засновані на партнерстві, творчості та радості навчання. Усі
діти потребують цих базових кваліфікацій, щоб впоратися з повсяк-
денним життям та майбутнім. Розвиток та просування цих процесів
є одним із захоплюючих завдань інтегративної роботи. Інтеграційна
група створює простір, в якому окрема дитина може робити кроки
розвитку відповідно до власного ритму і не визначається занадто
рано у певному напрямку, але може зібрати багато нового досвіду.

Робота в групі інтеграції викликає увагу один до одного,
поглиблює співпереживання та формує прийняття та толеран-
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тність. Толерантне співіснування інвалідів та інвалідів у суспіль-
стві-це збагачення для кожного. На основі освітніх дій  уважне
спостереження та сприйняття окремої дитини та групи, з чого
почати, де є здібності та потреби. Обов’язковою умовою цього є
постійне розмірковування про те, що ви спостерігали, власні дії та
реакції дітей. Особливе значення надається сприйняттю та спосте-
реженню стосунків між дітьми та між дітьми та вихователями.

Педагогічний підхід, орієнтований на потреби, вміння та інтере -
си всіх дітей у групі, є центром «спільного навчання над спільним
предметом». Основною вимогою успіху цієї роботи є взаємна повага.

Професіоналізм та якість цієї роботи характеризується тим, що
процеси, які розвиваються під час гри та навчання разом, спостері-
гаються, супроводжуються, аналізуються та документуються. Ці
методи роботи поглиблюють та посилюють виховний ефект.

Обов’язковою умовою спеціальної освітньої роботи є цілісне,
спільне навчання дітей, колективу, батьків та спеціалізованих
служб. Необхідно враховувати навчання дітей один від одного. Він
надає стимулюючу та цілющу дію на всіх залучених. Цей підхід від
дитини до дитини настільки цінний, що його ефективність потріб-
но оцінити та включити до цілющої освітньої концепції. Тому само
собою зрозуміло, що має сенс проводити години підтримки спеціа-
лізованої служби у дитячій групі. Лікувальна освітня робота орієн-
тована на процес і забезпечує індивідуальну підтримку кожної
дитини. Дитина визначає темп навчальних кроків. Лікувальна
освітня робота в спеціалізованій службі проводиться цілющими
вчителями, соціальними працівниками або працівниками центрів
раннього втручання. Обмін та прозорість між спеціалізованою
службою та колективом групи є передумовою успіху цілющої
навчальної роботи. 

Співпраця між фахівцями в галузі освіти та батьками в інтегра-
ційній роботі вимагає особливих умов для розвитку довірчих, вдяч-
них відносин один з одним. Важливо сприймати батьків як експер-
тів щодо своєї дитини та сприймати їх серйозно як рівних на шляху
до спільного батьківського партнерства. Зрештою, для співпраці на
основі партнерства також важливо, щоб фахівці надали собі, бать-
кам та дітям час і спокій для індивідуального розвитку та темпу, з
яким вони рухаються назустріч один одному. Це включає в себе не
зняття горя та гніву батьків з приводу інвалідності їхньої дитини та
надання їм стільки часу, скільки їм потрібно, щоб прийняти свою
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дитину такою, якою вона є. Слід уникати тиску будь-якою ціною та
усвідомлювати, що не все можливо.

Батьківська робота включає: різні форми регулярних контактів,
консультування, навчальні вечори батьків та спільні заходи, відві-
дування додому та, при необхідності, підтримку при спілкуванні з
представниками влади. Спільні заходи та святкування зміцнюють
співпрацю між дітьми, батьками та фахівцями.

Інтегративні дитячі центри догляду за дітьми зарекомендували
себе як місця навчання, де можна розробити незвичайні та креа-
тивні рішення для співіснування дітей з обмеженими можливостя-
ми та з обмеженими можливостями. Для вихователів спільне
виховання всіх дітей  це захоплюючий особистий, професійний та
соціальний виклик.

СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 
У ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТІВ

Якимова Яна Леонідівна
V курс, група ПЛ-21-1м-rv, спеціальність «Психологія»

Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н.

Анотація. Синдром вигорання являє собою процес поступової
втрати емоційної, когнітивної і фізичної енергії, що проявляється в
симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичного стомлення,
особистої відстороненості і зниження задоволення виконанням робо-
ти. Він розглядається як результат невдало дозволеного стресу на
робочому місці. У статті обговорюються діагностичні критерії,
методи профілактики та терапія.

Аnnotation. Burnout syndrome is a process of gradual loss of emotional,
cognitive, and physical energy, which manifests itself in symptoms of emotio-
nal, mental exhaustion, physical fatigue, personal detachment, and decreased
job satisfaction. This is seen as the result of poorly resolved workplace stress.
The article discusses diagnostic criteria, prevention methods, and therapy.

Актуальність теми. У суспільстві змінюється ставлення людей до
роботи. Загострюється конкуренція за престижну і високооплачу-
вану роботу. Паралельно тривають процеси вузької спеціалізації
професії і, одночасно, глобалізації з суміжними галузями. Швидко
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змінюються запити ринку праці. Падає рейтинг низки соціально
значущих професій — медичних працівників, вчителів, науковців.
Як наслідок, зростає психічне, емоційне напруження, яке пов’яза-
не зі стресом на робочому місці. Виявляються тривога, депресія,
синдром емоційного вигорання, психосоматичні розлади, залеж-
ності від психоактивних речовин (включаючи алкоголь, транквілі-
затори та ін) [2; 90–102].

Виклад основного матеріалу. Синдром емоційного вигорання —
являє собою стан емоційного, розумового виснаження, фізичного
стомлення, що виникає внаслідок хронічного стресу на роботі.
Розвиток даного синдрому характерно насамперед для професій, де
домінує надання допомоги людям (медичні працівники, вчителі,
психологи, соціальні працівники, рятувальники, працівники пра-
воохоронних органів, пожежники).[3; 39–46].

Вперше синдром емоційного вигорання був описаний в 1974
році Гербертом Фрейденбергером. Він характеризував цей стан, як
особливий психологічний, зокрема, емоційний, а також фізичне
виснаження, пов’язане з його професією.

Також синдром емоційного вигорання досліджувала К.Маслач.
Вона в 1982 році назвала емоційне виснаження, яке виникає в
зв’язку з величезним навантаженням на роботі «Берн-аутом». До
всього іншого, інші дослідники виходили за рамки суджень, що
емоційне вигорання виникає в зв’язку з професійною діяльністю.
Психологи Е. Аронсон і А. Пайнз розглядали даний феномен, як
проблему, яка може виникнути як всередині, так і поза професією.

Виділяють три ключові ознаки синдрому емоційного вигорання:
– Граничне виснаження.
– Відстороненість від клієнтів (пацієнтів, учнів) та від роботи.
– Відчуття неефективності і недостатності своїх досягнень.
Виділяють п’ять ключових груп симптомів, характерних для син-

дрому вигоряння [4; 85–95]. 
Фізичні симптоми: втома, фізичне стомлення, виснаження;

зменшена або збільшена вага; недостатній сон, безсоння; поганий
загальний стан здоров’я; утруднене дихання, задишка.

Емоційні симптоми: недолік емоцій, не емоційність; песимізм,
цинізм і черствість у роботі й особистому житті; байдужість і втому;
відчуття фрустрації і безпорадність, безнадійність; дратівливість,
агресивність; тривога, посилення ірраціонального неспокою,
нездатність зосередитися.
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Поведінкові симптоми: робочий час більше 45 годин на тиждень;
під час робочого дня з’являється втома і бажання зупинитися, відпо-
чити; байдужість до їжі; стіл убогий, без надмірностей; мале фізичне
навантаження; виправдання вживання тютюну, алкоголю, ліків. 

Інтелектуальний стан: зменшення інтересу до нових теорій та
ідей у роботі; зменшення інтересу до альтернативних підходів у
вирішенні проблем (наприклад, у роботі); збільшення нудьги, туги,
апатії або недолік куражу, смаку та інтересу до життя; збільшення
переваги стандартним шаблонам, рутині, ніж творчому підходу.

Соціальні симптоми: немає часу або енергії для соціальної
активності; зменшення активності і інтересу до дозвілля, хобі; соці-
альні контакти обмежуються роботою; мізерні взаємини з іншими,
як вдома, так і на роботі; відчуття ізоляції, нерозуміння інших та
іншими і т.д.

Розглянемо фактори, що сприяють розвитку синдрому емоцій-
ного вигорання. Ключовим компонентом розвитку синдрому вигорян-
ня є стрес на робочому місці: невідповідність між особистістю та
пред’явленими їй вимогами. До професійних факторів ризику від-
носять: «допомагають», альтруїстичні професії, де сама робота
зобов’язує надавати допомогу людям (лікарі, медичні сестри, соці-
альні працівники, психологи, вчителі і навіть священнослужителі).

Висновки. Отже, синдром емоційного вигорання — це захисний
механізм, який виражається в частковому або повному придушенні
емоцій у відповідь на психотравмуючий вплив. Також, виділяють
три ключові ознаки синдрому емоційного вигорання: період підви-
щеної активності, коли людина повністю занурена в роботу; осо-
бистісна відстороненість; відчуття втрати власної ефективності або
падіння самооцінки.
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СЕКЦІЯ IV

МЕДИЦИНА, ФІЗИЧНА 
ТА СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

СПОРТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Адирхаєв Сослан Георгійович
доктор пед. наук, професор

Адирхаєва Людмила Вікторівна
канд.пед. наук, доцент

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Обгрунтовано втілення спортивних технологій у
навчально-тренувальний процес фізичного виховання здобувачів вищої
освіти з порушеннями слуху з урахуванням компенсаторних можли-
востей рухового аналізатору, індивідуальної прихильності до занять
фізичними вправами визначеної спрямованості.

Annotation. Embodiment of sporting technologies is reasonable in the
educational-training process of physical education of breadwinners of higher
education with violations of rumor taking into account scray possibilities
motive to the analyzer, individual liking for engaging in physical exercises of
certain orientation.

Серед студентської молоді з інвалідністю найбільш чисельною
групою є здобувачі вищої освіти з порушеннями слуху. Візуально
контингент студентів з порушеннями слуху майже не відрізняється
від здорових за багатьма ознаками і, в першу чергу, фізичними.
Фахівцями доведено, що глухота не обмежує можливості фізичного
розвитку, але потребує використання багатьох спеціальних фізич-
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них вправ, що дозволяють отримувати такі ж самі результати, як і
здорова людина. Доведено, що при порушенні слуху є можливість
за допомогою залишкових аналіза торів регулювати і здійснювати
складні види рухів, комплексно або вибірково впливати на ті чи
інші функції рухового аналізатору, що необхідно враховувати при
навчанні техніки фізичних вправ на заняттях фізичного виховання. 

Рухова орієнтація студентів з порушеннями слуху у відборі фіз-
культурної діяльності залежить від відповідної індивідуальної при-
хильності до занять фізичними вправами визначеної спрямованос-
ті. Підвищення мотивації до занять фізичною культурою у
більшості випадків залежить від позитивної динаміки у вдоскона-
ленні індивідуальних рухових якостей студента.

Розроблено і впроваджено в освітній процес фізичного вихо-
вання закладів вищої освіти індивідуально-орієнтовану методику
акценто ваного навчання техніки фізичних вправ, що ґрунтується на
використанні спортивних технологій (на прикладі спортивної
боротьби), як ефективного резерву підвищення рівня здоров’я та
психофізичної підготовленості студентів з порушеннями слуху.
Дослідженнями доповнено рішення проблеми фізичного вихован-
ня студентів з порушеннями слуху в інклюзивному закладі вищої
освіти, зокрема, про застосування спортивних технологій на занят-
тях фізичного виховання для вдосконалення навчального процесу,
покращення рівнів фізичного розвитку та фізичної підготовленос-
ті, здоров’я в цілому впродовж всього періоду навчання. В роботі
враховано компенсаторні можливості рухового аналізатору при
навчанні техніки фізичних вправ на заняттях фізичного виховання,
секційних заняттях зі спортивної боротьби.

Запропоновано новий організаційно-педагогічний підхід до
навчання техніки фізичних вправ, де акцентовано увагу на визна-
ченні оптимальної технічної дії, її правильного образу, еталонної
орієнтованої основи, що побудована на основі кількісно-якісного
аналізу кінематичної й динамічної структури цієї дії.

Розроблено та впроваджено в практику структурно-логічну
схему методики акцентованого навчання техніки фізичних вправ
на прикладі базових технічних прийомів зі спортивної боротьби. 
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ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ

Адирхаєв Сослан Георгійович
доктор пед. наук, професор

Бішанова Ірина Сергіївна 
магістр, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Проблемою сьогодення є різноманітні травми опорно-
рухового апарату, а саме — перелом плечової кістки. Обгрунтовано
загальне уявлення про перелом, основні причини, сучасне уявлення про
перелом плеча: особливості травми, вік, ефективні методи лікування
та реабілітації і ерготерапії.

Annotation. The problem of present time are various traumas of locomo-
torium, namelycipal reasons, modern idea about the break of shoulder: fea-
tures of trauma, eyelids, effective methods of treatment and rehabilitation.

В нашій країні в достатній кількості і на різному рівні відкриті
заклади для надання допомоги травмованим. Це і військові госпіта-
лі, травмоцентри, а також травматологічні відділення лікарень.
Обласні центри забезпечені достатньою кількістю функціональних
ліжок та медичним персоналом для надання допомоги травмова-
ним на вищому рівні, але цього, нажаль, недостатньо. Відсутність
комплексних програм з фізичної терапії та ерготерапії подовжує
період одужання хворих з травмами опорно-рухового апарату.

Перелом плечової кістки складає від 7% до 11,5% від усіх пере-
ломів кісток і зустрічається в різних вікових категоріях. Локалізація
перелому може бути на різних рівнях плечової кістки та залежить
від механізму виникнення перелому. Відповідно до місця розмі-
щення перелому виділяють переломи проксимального та дисталь-
ного кінця плечової кістки.

Під час лікування переломів необхідно пам’ятати про те, що
основним завданням лікування перелому є не тільки відновлення
анатомічної цілісності кістки, а й відновлення функціональної
здатності кінцівки. Лікування переломів вважається успішним тіль-
ки тоді, коли буде відновлена первинна функціональна здатність
кінцівки. Чим раніше почате відновне лікування, тим кращий
функ ціональний результат.

Головним принципом лікування переломів є: досягнення функ -
ціонального результату через анатомічну цілісність. Отже, можна



виділити такі основні принципи лікування переломів: метод ліку-
вання проводиться відповідно до стану хворого, вікової категорії та
локалізації пошкодження; репозиція відламків повинна забезпечу-
вати відновлення довжини та форми кінцівки; вправлені відломки
повинні знаходитися у фіксованому положенні.

Принципи функціонального й анатомічного відновлення повинні
бути взаємопов’язані і їх протиставлення недопустиме. Нерухо -
мість у зоні перелому може бути досягнута за рахунок таких мето-
дів: фіксований — накладення гіпсової лангети на ділянку плечово-
го суглоба; екстензійний метод лікування полягає у постійному
витягненні за допомогою тягаря. Дія цього методу лікування є
поступовою та дозованою.

Реабілітація повинна бути комплексною, а засоби, які викорис-
товуються при реабілітації хворих, поділені на групи в залежності
від поставленої задачі.

Використано три основні групи засобів фізичної реабілітації,
що застосовуються при переломах плеча: засоби, які сприяють від-
новленню здоров’я; засоби, які направлені на відновлення побуто-
вих навиків; засоби, які допомагають відновити працездатність
хворого.

До засобів, які використовуються при переломах плеча, відно-
сять ЛФК, лікувальну гімнастику, рефлексотерапію та залучення
хворого до активного рухового режиму. Активний руховий режим
при лікуванні травмованих хворих має включати в себе лікувальну
гімнастику, теренкур, заняття на тренажерах, різноманітні види
масажу, заняття в кабінетах ерготерапії, застосування ортопедич-
них засобів, які будуть допомагати та заміщувати функцію ушкод-
женого органу та надавати коригуючого положення.

Засоби, які використовуються для відновлення у хворих нави-
ків, необхідних у побуті, включають в себе навики самостійного
самообслуговування та пересування. Хворий навчається вживати
їжу самостійно, одягатися, вмиватися, розчісуватися. Хворого
навчають правильно рухатися та виконувати так рухові дії, які не
викликають біль і при цьому він в процесі одужання займав актив-
ну життєву позицію.

У відновленні працездатності велике значення має проведення
ерготерапії в межах лікувального закладу.
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ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СКОЛІОЗУ 
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ ШРОТ-ТЕРАПІЇ 

У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Адирхаєв Сослан Георгійович
докт. пед. наук, професор

Єлісєєв Максим Дмитрович
магістрант, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій «Університету Україна»
yelisieiev@gmail.com

Анотація. У тезах розглянуто підхід профілактики та лікування
сколіозу у дітей шкільного віку. Представлена унікальна авторська
методика Катарини Шрот до уявлення про фізичну терапію та ліку-
вальну фізичну культуру, а також використання дихання при фізич-
них вправах.

Annotation. In theses approach of prophylaxis and treatment of scoliosis
is considered for the children of school age. Unique authorial methodology of
Кataruna Shrot to is presented the idea about physical therapy and curative
ative physical culture, and also the use of breathing at physical exercises. 

Гімнастика за методом Катарини Шрот (Польща) — унікальна
дихальна гімнастика саме для лікування сколіозів. Сколіоз (за вер-
сією методики Шрот) — викривлення людського хребетного стов-
па у трьох площинах. Деформація може бути вродженою, набутою
після травми чи хвороби, ідіопатичною (причини невідомі).

Унікальне лікування сколіозу базується на методиці Катарина
Шрот з використанням корсету у окремих випадках.

Гімнастика Шрот у всьому світі зараз визнана «золотим стан-
дартом» консервативного лікування сколіозу. Вона впливає на
тонус м’язів, дає приголомшливий естетичний ефект, а головне
вчить контролю над власним тілом і формує правильну поставу.
Вона впливає як на хребет, так і на   об’єм легень. Одним із показни-
ків дії вправ за методикою Катарини Шрот є об’єм дихання. Це
дуже важливо, оскільки сколіоз впливає на всі внутрішні органи
дитини, особливо на легені.

Ця методика рекомендована світовою медичною спільнотою
щодо безопераційного лікування сколіозів SOSORT.

Переваги Шрот терапії:
– науково підтверджений метод (SOSORT), який має доведену

статистику
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– не потрібне додаткове обладнання 
– заняття вдома займають всього 20 хвилин
Коли використовується Шрот терапія?
– у дітей при сколіозах 1–2 ступеня без рекомендації до корсету.
– у дітей при сколіозах високих ступенів додатково до корсету з

метою покращити корекцію, активувати м’язи, що працюють
проти дуги.

– у дорослих зі сколіозом як спосіб стабілізувати хребет, попе-
редити біль.

Як працює Шрот терапія?
У основі методики лежить специфічна активна самокорекція.

Фізичний терапевт орієнтуючись на рентген, дані огляду лікаря-
ортопеда та клінічні дослідження, підбирає дитині «позу», в якій від-
бувається максимальне випрямлення хребта у 3-х площинах.
Завдання Шрот терапії — створити новий, правильний стереотип
руху. Цьому дитина навчається спочатку за допомогою фізичного
терапевта, а потім звикає самостійно входити до «пози» корекції та
виходити з неї. Тренування вдома займають 20 хвилин на день, плюс
вхід до самокорекції як найчастіше протягом дня. 

Гімнас ти кою Шрот можна займатися з 5 років, але для дітей
такого віку батьки фізично допомагають дитині прийняти «позу»
самокорекції. Спочатку положення корекції дитина виконує під
контролем спеціаліста, а потім із допомогою батьків. Поступово
дитина навчається входити у положення вирівнювання хребта само-
стійно. Ця методика дозволяє перетворити повсякденну активність
на лікування сколіозу.

Гімнастика за методикою Катарини Шрот є ефективною тому,
що вона змінює спосіб життя, уявлення про відчуття свого тіла та
вчить тримати правильну «позу». Може здатися, що навчитися пра-
вильно дихати та відчувати своє тіло під час життєдіяльності не так
вже й складно. Але терапевт, який займається лікуванням сколіозу
за допомогою гімнастики Шрот, не просто вчить дихати та тримати
поставу. Його головне завдання — підібрати систему вправ у кож-
ному окремому випадку. А вибір вправ залежить від типу та ступеня
сколіозу, а також від індивідуальних особливостей і від зовнішньо-
го вигляду пацієнта.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ СКОЛІОЗІ У ПІДЛІТКІВ

Адирхаєв Сослан Георгійович
докт. пед. наук, професор

Коржова Наталія Олегівна
магістрант, група ФТ-21-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Розглянуто та визначено особливості фізичної реабілі-
тації при сколіотичній хворобі у підлітків. Наголошено на особливос-
тях формування сколіозу у підлітків. Рекомендовано ефективні засоби
фізичної реабілітації та профілактичні заходи.

Annotation. The features of physical rehabilitation are considered and
certain at scoliotic illness for teenagers. It is marked the features of forming
of scoliosis for teenagers. Effective facilities of physical rehabilitation and
prophylactic measures are recommended.

Проблема сколіозу у підлітків стає дуже актуальною на теперіш-
ній час. За сучасною статистикою кожна четверта дитина в Україні
має порушення постави. Що ж таке сколіоз? Сколіоз або сколіо-
тична хвороба — це викривлення хребта у фронтальній площині з
торсією хребців навколо вертикальної осі. За формою викривлення
хребта сколіоз має: С — подібне викривлення; S — подібне викрив-
лення ( за спостереженнями дуже часто виявляється у дівчат 12–14
років та самий найважчий вид у лікуванні сколіотичної хвороби),
Z-подібний. Діагноз, як правило, ставиться лікарем ортопедом-
травматологом за результатами рентгенологічного дослідження:
1 ступінь — це кут 1–10 градусів ( як правило, на початкових стаді-
ях при кваліфікованих заходах фізичного терапевта та правильно
підібраних терапевтичних вправах і розподілу навантажень можно
призупинити хворобу); 2 ступінь — це кут 11–30 градусів (на етапах
другого ступеню хвороби, при роботі в тандемі ортопеда-травмато-
лога та фізичного терапевта, при регулярному виконанні лікуваль-
них, терапевтичних вправ із задіянням роботи на профілакторі
Євмінова, дихальних технік, механотерапії та необхідною корекці-
єю хребта за допомогою корсета Шено, ще є шанс досягти призу-
пинення хвороби та позитивної динаміки. Необхідно розуміти, що
лікування сколіотичної хвороби буде займати багато часу і сил і
його необхідно проводити постійно, безперервно, під час всього
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процесу зростання та формування скелету: не місяць, не рік, а до
кінця процесу зростання); 3 ступінь — це кут 30–50 градусів

4 ступінь — кут більше ніж 50 градусів. На жаль 3 та 4 ступінь
сколіотичної хвороби піддається тільки хірургічному втручанню.

За часом виникнення сколіоз буває вроджений і набутий.
Вроджений сколіоз, як правило, обумовлений вродженим дефек-
том, котрий може впливати на розвиток хребців. Вроджений ско-
ліоз часто розвивається одночасно з іншими вродженими захворю-
ваннями. 

До причин розвитку такої сколіотичної хвороби відноситься
ряд неврологічних захворювань, а також сколіоз може розвинути-
ся внаслідок порушення обміну речовин. Лікування такого виду
сколіозу необхідно проводити паралельно з лікуванням основно-
го захворювання. Вроджений сколіоз зустрічається дуже рідко, а
набутий, як правило формується у дитини в процесі росту і роз-
витку. Дуже часто такий сколіоз починає формуватися з плоско -
стопості.

Плоскостопість — це деформація під час якої склепіння ніг
опущені. Стопа людини виконує опорну функцію. Вона приймає
на себе всю вагу нашого тіла і витримує всі коливання при ходьбі,
бігу та стрибках. Як що стопа не виконує добре функцію опори, то
через деякий час у такої дитини в процесі її зростання та розвитку
виявляться проблеми з поставою і хребтом. Лікування сколіотич-
ної хвороби необхідно починати з профілактики. Задача фізично-
го терапевта донести до батьків суть проблеми, серйозність і мож-
ливість її вирішення. Це насамперед будуть вправи, що
спрямовані на укріплення склепіння стопи: її м`язів та зв’язок, а
також робота з литковим та камбаловидним м’язами. Слід
пам’ятати, що у такому випадку дитині обов’язково підбирається
комплекс терапевтичних вправ, що спрямований на укріплення
м’язового корсету спини.

Профілактика хвороби лежить в основі всієї фізичної реабіліта-
ції. Фізичний терапевт бореться саме за здоров`я людини: як зазда-
легідь виявити, передбачити і зберегти. 

Ортопедичний режим, правильний руховий режим — це запо-
рука здоров`я дітей та підлітків.
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АЛГОРИТМ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ТЕХНІК
СПОРТИВНОГО МАСАЖУ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

(МЕТОДИКИ DODI CONCEPT)

Адирхаєв Сослан Георгійович
докт. пед. наук, професор

Любімова Олена Петрівна
магістрант, група ФТ-21-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Розглянуто інноваційні підходи до виконання спортивно-
го масажу, що сприяє підготовці організму спортсменів до великих
навантажень. М’язи та суглоби розминаються таким чином, щоб
повною мірою розкрити їхні функціональні можливості. Увагу акценто-
вано на розробленому алгоритмі використання методик DODI concept.

Annotation. The innovative going is considered near implementation of
sporting massage that assists preparation of organism of sportsmen to the
large loading. Muscles and joints grow soft by kneading thus, to a full degree
to expose their functional possibilities. Attention is accented on the worked
out algorithm of the use of methodologies of DODI of concept.

У дослідженнях використано особливості використання мето-
дик DODI concept, що привертають увагу багатьох фахівців зі спор-
тивної та фізичної реабілітації. 

Унікальну особливість методики — DODI concept (окремий
алгоритм застосування різних технік) визначено тим, що м’язи та
суглоби розминаються таким чином, щоб повною мірою розкрити
їхні функціональні можливості. Алгоритм застосування різних тех-
нік представлено таким чином.

Види спортивного масажу: попередній — безпосередньо перед
початком вправ і в окремих випадках замінює розминку. Триває
максимум 15 хв. та спрямований на покращення кровообігу, розіг-
рів та розкриття функціональних можливостей м’язів. Може про-
водитися з використанням спеціальних олій, кремів, гелів, які
посилюють ефект. 

Тренувальний — як засіб збільшення витривалості та працездат-
ності. Необхідно враховувати специфіку виду спорту, схему трену-
вань та індивідуальні особливості клієнта. 

Відновлю вальний (Athletic Master Massage) — сприяє розслаблен-
ню та відновленню сил після інтенсивних тренувань. Особлива
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увага приділяється ділянкам, куди припадає максимальне наванта-
ження. 

DODI concept: 
1. DRY 
• Сухим масажем досягається найшвидша дія. Пришвид шує ть -

ся циркуляція крові і лімфи, вище стає місцева температура, вплив
прийомів при однаковому зусиллі досягає глибших шарів тканини. 

Руки масажиста повинні щільно прилягати до тіла і добре
захоплювати та розминати м’язи та тканини, що підлягають. Це
можливе лише тоді, якщо руки сухі. Тоді масажист тонше відчуває
зміни в тканинах, що масажуються, швидше досягає теплового і
рефлекторного ефекту. 

• Ознайомлення з тілом. Встановлення контакту. Попередня
діагностика. Підготовка тканин до більш серйозного та глибокого
впливу. Мобілізація м’яких тканин та суглобів. Посильне зрушення
та відтяжка. Розігрів. Посилення мікроциркуляції та трофіки тка-
нин. Виявлення міофасціальних синдромів. Посилення відгуку
тканин вплив. 

• Рекомендовано використовувати прийоми техніки press rol-
ling. М’яка пресура, зсув, відтягування. 

2. OIL. Головною особливістю даної техніки є постійне викорис-
тання пролонгованих рухів різних траєкторій із частим включенням у
роботу передпліччя, а іноді навіть усієї верхньої кінцівки одночасно. 

• Це дозволяє бути сеансу масажу надзвичайно м’яким і водно-
час досить глибоким. 

3. DEEP – за допомогою техніки Deep масажист впливає на
м’язові та фасціальні волокна як поверхневі, так і глибокі. Мета —
позбутися укорочення тканини, спайок, спазмів, адгезій — які при-
зводять до обмеження руху. А також відновлення нормальної
форми фасцій, сухожіль і зв’язок. Нормалізація ковзання фасції. 

У техніці Deep масажист використовує різні положення кінчи-
ків пальців, передпліччя, ліктя руки. Рухи дуже плавні, рівномірні,
повільні з глибоким та помірно сильним натисканням та розтягу-
ванням. Результат застосування такої техніки миттєвий.

4. INSTRUMENTS. Основна проблема, що з МФС — біль бло-
кує правильну роботу м’язів, тобто відбувається порушення переда-
чі від нервової системи до м’язів.

• ПИР (постизометрична релаксація), 
• різні варіанти рухової терапії, наприклад, ПНФ, гумові стріч-

ки та інше, 
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• розтягувати м’яз, масажувати тригер, 
• вколоти голкою, 
• використовувати перкусійний масажер, банки та блейди. 
Головне, відновити аферентний сигнал — зв’язок між м’язом та

ЦНС.
Результати застосування методики:
• збільшення витривалості організму 
• зняття м’язових спазмів 
• прискорення процесу відновлення після фізичних навантажень 
• боротьба з наслідками розтягувань, гематом, зменшення

больового синдрому 
• зменшення ризику отримання травм та ушкоджень 
• зниження рівня стомлюваності 
• покращення швидкості реакції спортсмена 
• збільшення еластичності м’язів 
• покращення відтоку лімфи, кровообігу, виведення токсинів з

організму, покращення загального фізичного стану 
• звільнення від застою продуктів розпаду молочної кислоти

м’язах після серйозних фізичних навантажень 
• підвищення рівня стресостійкості спортсменів.

ЕРГОТЕРАПІЯ: КРОК ДО ВІДНОВЛЕННЯ 
ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ

Адирхаєв Сослан Георгійович
докт. пед. наук, професор

Монтрезор Олексій Миколайович
магістрант, група ФТ-21-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах розкрито значущість ерготерапії для постін-
сультних хворих у побутових умовах. Увагу звернено на відновлення
дрібної моторики. Всі заходи повинні відповідати принципам безперер-
вності, послідовності і комплексності.

Annotation. In theses meaningfulness of ерготерапії is exposed for post-
stroke of patients in domestic terms. Paid attention to proceeding in fine motor
skills. All measures must answer principles of continuity, sequence and complexit.

Ішемічний та гемарогічний інсульти — є одними із тяжких
форм судинних захворювань головного мозку. Більшість постраж-
далих назавжди залишається залежними від оточуючих і потребу-
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ють постійної допомоги в повсякденному житті. Тому відновлення
навичок домашньої роботи це один з найважливіших моментів в
реабілітації. Основна мета — домогтися повної самостійності у
побуті. Всі заходи повинні відповідати принципам безперервності,
послідовності і комплексності. Зазвичай, після проходження ліку-
вання в лікарні, стаціонарі та санаторії, хворі залишаються лікува-
тися вдома. Саме в цей час, для скорішого відновлення, дуже важ-
ливо скористатися порадами ерготерапевта і продовжити заняття
самостійно.

Починати потрібно з елементарних справ і вправ, поступово
переходячи до більш складних і потребуючих максимальної кон-
центрації. Багато що взаємопов’язано і, звичайно, починати
потрібно з вправ на дрібну моторику. Підійде все. Можна відсорто-
вувати насіння, вибирати гудзики чи монети з крупи, перебирати
четки і т.д. Цим вправам потрібно щодня приділяти не менше ніж
20–30 хвилин. Паралельні «тренування» на кухні дозволять прек-
расно розробити моторику. Це вже можна оцінити як практичне
застосування навичок. Готувати (розігрівати) їжу, сервірувати стіл,
мити (або складати в посудомийку) посуд, очищати від шкірки
яблука чи чистити картоплю, колоти горіхи — варіанти нескінчені.
Також, для кращого результату, потрібно при вживанні їжі обов’яз-
ково використовувати ніж і виделку. Прилади допоможуть швидше
відновити і моторику, і координацію, так як будуть задіяні обидві
руки. Багато чого ще можна зробити, перерахувати все просто нере-
ально, варто тільки ввімкнути уяву — зав’язувати шнурки, відкри-
вати-закривати замки, спробувати грати в комп’ютерні ігри, вико-
ристовуючи клавіатуру двома руками. 

Розрахувати час для занять необхідно так, щоб вони відбували-
ся кожного дня і бажано в один і той же час. Поступово навички
повинні відновитися, повертаючи хворого до звичного життя.
Позитивний результат обов’язково буде, але, на жаль, терміни і сту-
пінь відновлення сказати дуже складно, адже це повністю інди -
відуально.

Так вже склалося, що не вигадали ще чарівних ліків або настоя-
нок, які б змогли вилікувати наслідки інсульту. Значить тим, хто
його пережив, не можна нескінченно чекати, що раптом настане
поліпшення, а потрібно зібрати сили і починати займатися.
Перший крок до відновлення — повірити що воно можливе!
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВИКРИВЛЕННІ ПОСТАВИ
У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Адирхаєв Сослан Георгійович
док. пед. наук, професор

Ткачук Галина Степанівна
магістрант, група ФТ-20-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Приведені ефективні засоби фізичної реабілітації при
викривленні постави у дітей старшого шкільного віку. Особливої уваги
заслуговують розроблені варіанти методики системи ЛФК.

Annotation. The brought effective facilities over of physical rehabilitati-
on at curvature of posture for the children of senior school age. The special
attention is deserved by the worked out variants of methodology of the system
THRPFC.

Постава — це показник стану здоров’я. Скелетно-м’язова сис-
тема відповідає за витривалість людського організму. ЇЇ стан впли-
ває на загальне здоров’я, саме тому бадьорість, фізична активність
і внутрішня сила людини безпосередньо залежать від її стану.

Наш організм — це система органів, а значить, викривлення
хребта може привести до досить серйозних захворювань, пов’яза-
них з порушенням функціонування чи неправильним положенням
органів в області викривлення. Розрізняють кіфозне і лордозне
викривлення. Кіфози є природними вигинами хребта назад (груд-
ний і крижовий відділи), а лордози — це природні опуклі вигини
хребта вперед (шийний і поперековий відділи). Ці вигини в разі
певних умов піддаються деформації, виникають кіфозні і лордозні
викривлення хребта. Крім цих двох різновидів, існує також ско-
ліоз — це стійка бічна зміна хребетного стовпа. Сколіоз, на відміну
від кіфозу, це завжди патологія, яка може розвиватися в будь-якому
відділі хребта, але найчастіше вона виникає в грудному відділі. 

Найбільше ефективними методами усунення викривлень зали-
шаються лікувальна фізична культура (ЛФК), гімнастика, плаван-
ня, дієтотерапія, рефлексотерапія, фізіотерапія.

У дослідженнях використано три варіанта методики ЛФК:
Перший варіант призначений для закріплення результату ліку-

вання за допомогою вправ, які забезпечують корекцію бічних змін
і різних порушень симетрії спини. Підходить також для вироблен-
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ня постави. Методика призначається при сприятливому перебігу
лікування.

Другий варіант методики ЛФК доречний при менш сприятли-
вому ході хвороби (III–IV ступінь сколіозу). Головне завдання
курсу — запобігти прогресуванню деформації. Застосовуються різні
вправи, які зміцнюють м’язовий корсет, зменшують вираженість
асиметрії. Методика також передбачає носіння ортопедичного кор-
сета пацієнтом.

Третій варіант лікування сколіозу застосовується при неспри-
ятливому перебігу хвороби, перед оперативним лікуванням. Тут
ЛФК покликана забезпечити максимальну ступінь локальної
корекції сколіотичної хвороби з попередньою мобілізацією рухли-
вості хребта в зоні деформації на тлі загально тонізуючого ефекту
різних вправ.

РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
ДОШКІЛЬНИКІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

Адирхаєва Людмила Вікторівна
канд. пед. наук, доцент

Андрющенко Ганна Миколаївна
магістрант, група ФТ-20-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Обгрунтовано ефективний засіб фізичної терапії
дошкільників з розумовою відсталістю — рухливі ігри. Вони займають
провідне місце, як у фізичному вихованні здорової дитини, так і в про-
цесі фізичної реабілітації дітей з вадами розумового розвитку, дозво-
ляючи на високому емоційному рівні ефективно вирішувати лікувальні
та виховні завдання.

Annotation. The effective means of physical therapy of preschool chil-
dren are reasonable with a mental backwardness are movable games. They
occupy a leading place, both in physical education of healthy child and in
the process of physical rehabilitation of children flawy mental development,
allowing at high emotional level effectively to decide curative and educator
tasks.

Формування ігрової діяльності виступає провідним напрямом у
Концепції дошкільної освіти дітей з розумовою відсталістю. Гра є
організованою корекційно-освітньою діяльністю, основною фор-
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мою здійснення різних видів дитячої діяльності, методом вихован-
ня та розвитку дітей з розумовою відсталістю у спеціальному
дошкільному закладі. 

Рухливі ігри займають провідне місце, як у фізичному вихован-
ні здорової дитини, так і в процесі фізичної реабілітації дітей з вада-
ми розумового розвитку, дозволяючи на високому емоційному рівні
ефективно вирішувати лікувальні та виховні завдання.

Рухлива гра, як засіб корекції, володіє цілим рядом якостей,
серед яких найважливіше місце займає висока емоційність дітей,
які приймають участь у грі. Емоції в грі мають складний характер.
Це і задоволення від м’язової роботи в грі, від почуття бадьорості та
енергії, від можливості дружнього спілкування в колективній грі, від
досягнення поставленої в грі мети. Під час рухливої гри здійснюєть-
ся комплексний вплив на моторику і нервово-психічну сферу дити-
ни з розумовою відсталістю. Рухлива гра відноситься до тих проявам
ігрової діяльності, в яких яскраво виражена роль рухів. Для рухливої
гри характерні творчі активні рухові дії, мотивовані її сюжетом
(темою, ідеєю). Ці дії частково обмежуються правилами (загальноп-
рийнятими, встановленими керівником або учасниками). 

Для цілеспрямованої тренування деяких м’язових груп поряд з
рухливими іграми можуть використовуватися вправи ігрового
характеру, які не мають закінченого сюжету, розвитку подій
(наприклад, естафети). В рухливих іграх з елементами змагання, як
і в спорті, формуються витримка, самовладання, правильне реагу-
вання на невдачу.

Доведено, що правильно організовані рухливі ігри впливають
на розвиток і зміцнення кістково-зв’язкового апарату, м’язової сис-
теми, на формування правильної постави. Рухливі ігри активізують
діяльність серця і легенів, підвищують їх працездатність, сприяють
поліпшенню кровообігу і обміну речовин в організмі.

Ігри з активними, енергійними, багаторазово повторюваними
руховими діями, але не пов’язані з тривалою односторонньою
силовою напругою (особливо статичною), сприяють вдосконален-
ню найважливіших систем і функцій організму. Саме тому в іграх не
повинно бути надмірних м’язових напружень і тривалих затримок
дихання (натужування). Важливо, щоб ігри надавали сприятливий
вплив на нервову систему. Це досягається шляхом оптимальних
навантажень на пам’ять і увагу граючих, а також такою організаці-
єю ігор, яка викликає позитивні емоції у дітей.

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
ПРИ ПОРУШЕНЯХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ

ЛЮДИНИ

Адирхаєва Людмила Вікторівна
канд. пед. наук, доцент

Бондаренко Жанна Валеріївна
магістр, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Ефективність успішної праці, навчання, творчості,
фізичне та психічне здоров’я людини залежать від її функціонального
стану, який є неодмінною складовою будь-якої діяльності. Функціона -
льний стан визначають як фізіологічний стан організму і його систем.
Тому вирізняють нормальний, порушений і патологічний стани люди-
ни. Реабілітаційний процес передбачає використання різноманітних
засобів і методів, націлених на досягнення у найкоротші терміни мак-
симального ефекту.

Annotation. Efficiency of successful labour, studies, work, physical and
psychical health of man, depend on her functional state that is the necessary
constituent of any activity. The functional state is determined as the physiol-
ogy state of organism and his systems. There for distinguish the normal, bro-
ken and pathological states of man.  A rehabilitation process envisages the
use of various facilities and methods aimed at an achievement in the earliest
possible dates of maximal effect.

Функціональний стан визначено, як цілісна багатокомпонен-
тна характеристика функцій організму людини та вирізняють нор-
мальний, порушений і патологічний стани людини. Між нормаль-
ним функціональним станом і патологічним лежить проміжний або
порушений, у якому знаходиться майже половина людства. Він
характеризується виснаженням функціональних ресурсів. Якщо
діяльність організму адекватна його можливостям, функціональ-
ний стан характеризується повною відповідністю ступеня напруже-
ності. Якщо навантаження не адекватне функціональним можли-
востям, психофізіологічні витрати перевищують оптимальні межі. 

Сучасним умовам життя властиві фактори розладу, що мають
фізичну, хімічну, біологічну і психічну природу. Довготривалий
вплив цих факторів призводить до порушення функціонального
стану, значно знижує її енергопотенціал та працездатність, вима-
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гаючі застосування засобів фізичної реабілітації для відновлення до
нормального функціонального стану людини. 

Сучасний рівень фізіологічних знань дає змогу застосувати
інтегральний підхід до визначення того, якою мірою мобілізується
працездатність організму при виконанні тієї або іншої діяльності.
Як правило, на людину одночасно впливають різноспрямовані
фізіологічні стимули. Вони надають актуального значення багатьом
функціональним системам. У процесі будь-якої діяльності на орга-
нізм завжди діють подразники трьох видів рефлекторних актів.

Перший вид — це рефлекторні акти, з яких складається певна
діяльність (основна функціональна система). Другий вид — це дії і
реакції, які є сторонніми щодо основної функціональної системи
(другорядна функціональна система). Сюди входять зайві рухи,
хвилювання і роздуми, пов’язані, наприклад, з особистим ризиком;
додаткові шумові ефекти, вібрація тощо. Третій вид — це фізіоло-
гічні реакції, пов’язані зі стомленням (відновна функціональна
система).

Вивчення та аналіз даних спеціальної літератури, власні дослід-
ження переконливо доводять ефективність використання засобів
фізичної терапії при різних порушеннях функціонального стану
людини. Цілюща дія фізичних вправ на організм відбувається шля-
хом взаємодії нервової та гуморальної систем, моторно-вісцераль-
ними рефлексами.

Вивчення результатів реабілітаційних заходів дозволяє плано-
мірно і ефективно вести весь процес фізичної реабілітації, підби-
раючи комплекс адекватних і ефективних засобів, досягати успіш-
ного результату.

Комплексне відновлення передбачає використання різноманіт-
них засобів і методів, націлених на досягнення у найкоротші термі-
ни максимального ефекту. Однак не завжди їхня кількість сприяє
скорішому відновленню до нормального функціонального стану,
нерідко вони можуть перевантажувати людину, протидіяти один
одному або бути зовсім несумісними. Тому у процесі віднов -
 лення необхідно знати, яка послідовність використання засобів та
методів фізичної реабілітації і як вони поєднуються між собою. Це
є необхідною умовою їх взаємодоповнювання і підсилення дії один
одного.

Фізичні вправи ефективно сполучаються і комбінуються з маса-
жем при застосуванні спочатку фізичних вправ, а потім масажу або
навпаки. 

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



ПАСИВНА ГІМНАСТИКА (МАСАЖ) У ФІЗИЧНІЙ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

Адирхаєва Людмила Вікторівна
канд. пед. наук, доцент

Максимець Яна Андріївна
магістрант, група ФТ-21-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Розглянуто вплив різних видів масажу на здоров’я
дітей. Окреслено показання та протипоказання використання маса-
жу у дітей з різними захворюваннями та порушеннями. Доведено роль
масажу для здоров’я дитини.

Annotation. s of massage is considered on a health children. A testimo-
ny and contraindication of the use of massage are outlined for children with d
ifferent diseases and violations. The role of massage is well-
proven for the health of child.

Масаж — це система дозованого механічного впливу на тіло
людини. Відповідно від засобів впливу відрізняють класичний, точ-
ковий масаж та масаж рефлексогенних зон. Масаж діє як свого роду
пасивна гімнастика. Впродовж масажу м’язи приводяться у такий
стан, якби вони добре попрацювали, як при «активній гімнастиці»,
і це стосується не тільки масажуємого м’яза. Наприклад, масаж
м’язів живота активізує перистальтику кишківника, тобто діяль-
ність його гладкої мускулатури.

Дітям масаж потрібен, особливо маленьким. Він буде корисним
не тільки хворим дітям, а й здоровим для гармонійного фізичного
розвитку. Маленькій дитині масаж необхідний для зняття гіперто-
нусу. Старшим діткам масаж допоможе у підтримці опорно-рухово-
го апарату та м’язового корсета. Масажні процедури сприяють:
адаптації дитини до тактильних відчуттів, інтенсивному кровообігу,
розслабленню, стійкості до стресів, покращенню настрою. При
цьому дуже важливий психологічний аспект, а саме: малюки отри-
мують інформацію про навколишнє середовище за допомогою
дотиків. Під час процедури виробляється мієлін, що відповідає за
стан нервових волокон. Існує думка, що дотик стимулює актив-
ність мозку і тому дитина швидше розвивається.

У дослідженнях використано види масажу та масажні прийоми:
лікувальний (його назначає лікар, якщо бачить його доцільність).
Корегувальний (це допоміжний метод, який застосовується в комп -
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лекс ній терапії для посилення ефекту лікування ). Профілактичний
(спосіб запобігання хвороб, для підтримки фізичного та емоційно-
го стану дитини).

Протипоказаннями до масажу є: підвищена температура тіла,
порушення з боку функціонування серцево-судинної системи, під-
вищена ламкість кісток ( при туберкульозі кісток і суглобів, рахіті),
рани, гнійники та інші пошкодження шкіри, загострення будь-
якого захворювання, порок серця, підвищена збудженість, вакци-
нація, великий дефіцит маси тіла, різні види грижі.

Показаннями до використання різних видів масажу дитині є:
кривошия, сколіоз, родові травми, дитячий церебральний параліч,
плоскостопість, вальгусна стопа, кашель на стадії одужання, підви-
щена тривожність, коліки, пупочна грижа.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ 
ПРИ СКЕЛЕТНО-М’ЯЗОВИХ ДЕФОРМАЦІЯХ

Адирхаєва Людмила Вікторівна
канд. пед. наук, доцент

Романов Олексій Сергійович
магістрант, група ФТ-20-1 м, 

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Клінічний перебіг захворювання хребта у кожного сугу-
бо індивідуальний: в одних деформація має швидкий темп прогресуван-
ня, в інших величина викривлення залишається практично незмінною
протягом усього періоду активного дитячого зростання до початку
дорослого життя. Погіршують ситуацію індивідуальні та статеві
ознаки, сучасний стиль життя в гаджетах. Велетенське різноманіт-
тя факторів впливає на перебіг захворювань, отже вимагає пошуку
та обґрунтування нових технічних підходів до реабілітації. 

Annotation. The clinical course of spinal disease in each is strictly indi-
vidual: in some the deformity has a rapid rate of progression, in others the
magnitude of the curvature remains virtually unchanged throughout the
period of active childhood growth to adulthood. The situation is aggravated
by individual and sexual characteristics, modern lifestyle in gadgets. The
huge variety of factors affects the course of the disease, and therefore requi-
res the search for and justification of new technical approaches to reha -
bilitation.

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



Сколіоз — це дещо більше, ніж тривимірна деформація хребта.
Розповсюджено розглядання сколіозу, як патологічної зміни

хребта у фронтальній площині, простіше кажучи, як бічне відхи-
лення хребта в сторону. Ротація і торсія (скручування) хребців
навколо своєї осі в горизонтальній площині. Необхідно пам’ятати
про сагітальну (передньо-задню) площину і можливі зміни фізіоло-
гічних вигинів хребта — кіфозів та лордозів. Ми живемо в трьох
вимірному просторі, то деформації повинні розглядати в трьох пло-
щинах, організм людини — єдина цілісна функціональна система,
зміни в якій не можуть відбуватися локально і ізольовано, особли-
во в такій складній структурі, як хребет [4].

Поняття кіфоз або лордоз це фізіологічно обумовленні особли-
вості вигинів хребта. Вони переходять в патологічний стан коли
змінюються в бік посилення або ж, навпаки, в сторону випрямлін-
ня (згладжування). Актуальність проблеми в тому, що захворюва-
ність хребта досить часто розглядається з більшим акцентом на
зміни в трьох площинах, забуваючи про глибокі м’язи — стабіліза-
тори, які можуть спазмуватися, вкорочуватися зі сторони компен-
сації, подовжуючись з протилежної, котра втрачає можливості нор-
мально скорочуватися. 

Міофасціальний синдром виникає при захворюванні попереч-
носмугастої мускулатури, виникає при статичному або динамічно-
му перевантаженні м’яза, внаслідок чого в ньому у строго певних
місцях утворюються специфічні зони патологічного укорочення та
потовщення деякої частини м’язових волокон у вигляді вузлів.
Поява болючості призводить до виникнення захисних спазмів гли-
боких м’язів розгиначів хребетного стовпа, точніше, виникає кон-
трактура сегмента, від якого походять больові відчуття. Обсяг спаз-
му — це яскравий показник тяжкості ураження. На плавне та
по вільне розтягнення м’яз подовжується, швидке рефлекторне збу -
дження може викликати спазм м’язу, його мікротравматизацію [4]. 

Доведено, що при скелетно-м’язових деформаціях підібрані
вправи виконувати необхідно плавно, на фоні м’якого дозованого
витягування, без різких рухів, включаючи елементи м’язового роз-
слаблення. 

Застосовано ефективні методики у реабілітації скелетно-м’язо-
вої мускулатури, а саме:

– застосування діафрагмального дихання по методиці Шрот-
терапії в поєднанні з корсетотерапією. Вправи підібрано індивіду-
ально в залежності від типу сколіотичної деформації. Обов’язковим
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компонентом кожної вправи є асиметричне, локальне, ротаційне
дихання по Шрот, що сприяє корекції. Стабілізація досягнутої
корекції здійснюється за допомогою ізометричного напруження
м’язів тулуба в фазу видиху, що надає активний подовжуючий
ефект на укорочені м’язи і активує «перерозтягнуту» мускулатуру.

За допомогою вправ гімнастики Шрот тіло навчається прийма-
ти правильне скориговане положення, коли воно залишається без
допомоги ортопедичних пристосувань. Інакше, функції м’язів на
себе бере корсет і м’язи від бездіяльності атрофуються [3].

– методики «Профілактор Евмінова» та «Акватракціон» — гід-
ромасажна ванна. Профілактор Евмінова знімає навантаження з
хребта, розвиває глибокі м’язи-розгиначі та стабілізатори, знижує
внутрішньо-дисковий тиск, покращуючи дифузне харчування так
як заняття проходять в положенні лежачи на похилій площині.
Ефект полягає у дозованому витягуванні хребетного стовпа з одно-
часним навантаженням глибоких м’язів хребта. Активізуються
обмінні процеси, зміцнення структур хребта, особливо між- хреб-
цевих дисків [1, 2].

Перевагою гідромасажної ванни «Акватракціон» можна вважа-
ти те, що лікування опорно-рухового апарату відбувається за учас-
тю підводного масажу і тому добитися повного розслаблення м’язів
у теплій воді значно легше. 

У «Акватракції» застосовано хромотерапію — це вплив кольоро-
вого відтінку опромінення на організм людини, що полягає в нор-
малізації роботи внутрішніх органів. Вся система автоматизована та
підлаштовується в залежності від потреб пацієнта на кольоровому
дисплеї [2]. 
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РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ТА СЕНСОРНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДОМ АУТИЧНОГО

СПЕКТРУ ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Адирхаєва Людмила Вікторівна
канд. пед. наук, доцент

Сергєєва Олена Олександрівна
магістрант, ЗФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій, Університет «Україна»

Анотація. В тезах розглянуті форми та методи розвитку коорди-
наційних та сенсорних здібностей дітей з розладом аутичного спек-
тру. Позначена важливість занять адаптивной фізичной культурой,
як невід’ємной частиной інклюзивной освіти.

Annotation. Theses consider the forms and methods of development of
coordination and sensory abilities of children with autism spectrum disorder.
The importance of adaptive physical education as an integral part of inclu-
sive education is highlighted.

Центр з контролю та профілактики захворювань США опубліку-
вав у 2020 році нову статистику — розлади аутистичного спектру
(РАС) зустрічаються у кожної 54-ї дитини, що на 10 % більше, ніж за
статистикою 2018 року. У хлопчиків аутизм діагностується утричі час-
тіше, ніж у дівчаток. Тому проблема допомоги у розвитку та навчанні
дітей з РАС стає все більш актуальною. Оскільки дитячий аутизм веде
до аномального розвитку всіх галузей психіки, і нормальний хід роз-
витку дитини не тільки порушується і затримується, а й явно спотво-
рюється, викривленим виявляється моторний розвиток дитини. 

Педагогічне спостереження показало, що з аутизмом затриму-
ється формування навичок великої і дрібної моторики, навичок
побутової адаптації, освоєння звичайних, необхідні для життя дій із
предметами. Рухи аутиста можуть бути млявими або, навпаки,
надмірно скутими, непластичними. Низька довільність рухів у
аутичних дітей в більшості випадків тягне за собою порушення
координації рухів, а їх м’язова сила зазвичай істотно нижче, ніж у
нейротипових однолітків. 

З огляду на все це, адаптивна фізична культура є найважливі-
шим засобом коригування порушень рухової функції і стимулюван-
ня фізичного і моторного розвитку. Своєрідність рухової сфери
дітей з аутизмом полягає в великій кількості стереотипних рухів:
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розгойдування, одноманітних поворотів голови, ритмічних згинань
і розгинання пальців рук, в кружляннях, бігу по колу, рухах, що
машуть пальцями або кистями. Діти, які страждають на розлади
аутистичного спектру, потребують спеціально організованих
занять, спрямованих на стимуляцію соматогностичних функцій,
розвиток рухів у просторі власного тіла та у зовнішньому просторо-
вому полі, а також спеціальних прийомах та методах навчання.
Також застосовується сенсорна інтеграція. Ці та інші задачі ставить
перед собою адаптивна фізична культура в інклюзивній освіті.

Адаптивну фізкультуру застосовують у найрізноманітніших її
формах та методиках. У цьому зазвичай переважає ігровий метод.
Заняття повинні бути систематичні та структуровані, проводитись
індивідуально та в малих групах. На занятті присутній вчитель та
тьютор або один із батьків. На заняттях з адаптивної фізкультури
застосовуєтся велика кількість інвентарю, це стійки, конуси, дра-
бини, гойдалки, балансири, тунелі та ін. Враховуючи особливості
захворювання на аутизм, заняття з адаптивної фізичної культури
повинні бути інтегрованними та обов’язково включати в себе впра-
ви та ігри для розвитку всієї сенсорної системи. 

Адаптивна фізична культура цілеспрямовано впливає на розвиток
дітей з аутизмом, сприяє гармонійному зростанню рухових якостей,
згладжує, коригує та компенсує рухові та інтелектуальні порушення.
Інклюзія — це модель взаємодії рівних і необхідних один одному сто-
рін: ми навчаємось у людей з РАС, а вони навчаються у нас.

МКФ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
ПО ЗНИЖЕННЮ НАДМІРНОЇ ВАГИ:

МУЛЬТИДИСИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИЧНОЇ
ОЦІНКИ ТА РОЗРОБКИ ПРОЄКТУ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Адирхаєва Людмила Вікторівна
канд. пед. наук, доцент

Сокол Олена Іванівна
магістрант, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах надано сучасну характеристику «Міжнародній
класифікації функціонування (МКФ), обмежень життєдіяльності і
здоров’я», де визначено необхідність фіксувати та належним чином
описувати стан здоров’я на індивідуальному та популяційному рівнях
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пацієнтів. Обгрунтовано досвід використання МКФ при ожирінні, що
дозволяє розробити контрольний список для опису функціонального
профілю пацієнтів з ожирінням.

Annotation.In theses modern description is given to "International clas-
sification of  functioning (ICF), limitations of vital functions and health",
where a necessity to fix and properly describe the state of health on the indi-
vidual and population levels of patients is  certain. Experience of the use of
ICF is reasonable at obesity, that allows to work out a control list for descrip-
tion of functional profile of patients with obesity.

Зростання кількості людей, які мають надлишкову вагу, або
діагноз ожиріння, збільшується щороку. Цей процес веде до погір-
шення якості їх життя, фізичного стану, обмежує їх можливості,
провокує посилення пов’язаних з ожирінням захворювань, стає
однією з причин передчасної смерті. Ожиріння відіграє важливу
роль в зростанні інвалідності в загалом. Суспільство часто сти-
кається з потребою фізичної реабілітації та соціальної адаптації
людей з діагнозом надлишкової ваги, які мають обмеження у мож-
ливості приймати участь у соціальній та професіональній діяльно-
сті. Завдяки цьому проблема ожиріння займає одне з перших місць
серед питань, що потребують досконалого вивчення, наукового
підходу та злагодженої роботи усіх ланок суспільства.

Досягнення достатньої втрати ваги для покращення деяких
клінічних станів є лише частиною комплексної програми реабілі-
тації пацієнтів з ожирінням із супутніми захворюваннями.
Лікування пацієнтів з ожирінням, особливо з важким ожирінням,
передбачає оцінку та постанову всіх поточних умов, функціональ-
них обмежень (фізичних, психологічних та когнітивних), з ураху-
ванням додаткових факторів, таких як сім’я пацієнта та соціальне
середовище. 

Для кожного пацієнта з ожирінням необхідно складати індиві-
дуальний реабілітаційний проект, який би був довідковим матеріа-
лом для всіх медичних працівників, реабілітологів, дієтологів, пси-
хотерапевтів та працівників соціальної допомоги. Індивідуальний
реабілітаційний проект має бути адаптований до потреб конкретної
людини та містить прогноз, очікування пацієнта та його пріорите-
ти. При цьому важливо враховувати очікування його найближчого
оточення, тобто родичів, а також визначити доречність та відповід-
ність різних втручань. Обов’язковою частиною виконання такого
проекту є опис результатів проведеної роботи. 
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У 2001 році ВООЗ прийняла удосконалену версію класифікації:
«Міжнародна класифікація функціонування (МКФ), обмежень жит-
тєдіяльності і здоров’я» (ICF —International Classification of
Functioning, Disability and Health). У відповідності до біопсихосоці-
альної моделі МКФ [3] необхідно фіксувати та належним чином опи-
сувати стан здоров’я на індивідуальному та популяційному рівнях. 

Попередній досвід використання ICF при ожирінні [4, 5] надав
перевірений контрольний список для опису функціонального про-
філю пацієнтів з ожирінням. Пацієнти з ожирінням виявляють
велику кількість обмежень у своїх функціях тіла та психологічного
стану: глобальні психічні функції В1, сенсорні функції та біль В2,
функції серцево — судинної системи В4, функції травної системи,
метаболізму та ендокринної системи В5, нервово-м’язові, кісткові
та рухові функції В7. Також вони мають обмеження у діяльності та
участі. Залучені такі домени, як мобільність D4, самообслуговуван-
ня D5, міжособистісні взаємодії та стосунки D7. Також такі пацієн-
ти повідомляють, що недостатньо отримують підтримки та допомо-
ги від оточуючого середовища. Тобто, задіяні контекстуальні
фактори: підтримка та стосунки E3, ставлення E4. Особистісні фак-
тори є особливим фоном життя людини та  можуть відігравати роль
в обмеженні життєдіяльності на будь якому рівні. Особистісні фак-
тори не класифікуються в МКФ. Однак вони обов’язково врахову-
ються при складанні індивідуального реабілітаційного проекту [1]. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ
У ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
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Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Обгрунтовано використання засобів фізичної культури
у реабілітаційному процесі підлітків з порушеннями постави.
Акцентовано увагу на тому, що фізичні вправи підбираються в залеж-
ності від типу порушення постави. У дослідженнях увагу було сфоку-
совано на використанні різних фізичних вправ.

Annotation. The use of facilities of physical culture is reasonable in the
rehabilitation process of teenagers with violations of posture. Attention is
accented on that physical exercises sneak up depending on the type of viola-
tion of posture. In researches attention was focused on the use of different
physical exercises.

Під корекцією розуміють комплекс лікувальних та оздоровчих
заходів (режим дня, гігієна меблів, загартування, харчування,
фізичні вправи, масаж, гідрокінезотерапія, фізіотерапевтичні про-
цедури та додаткові — лікування положенням, ортопедичні засоби,
масажні доріжки та інші), які застосовуються для повного або час-
ткового усунення порушень опорно-рухового апарату. У досліджен-
нях увагу було сфокусовано на використанні різних фізичних
вправ.

Потреба у русі, у підвищенню рухової активності та фізичних
вправах являється найбільш важливою біологічною особливістю
дитячого організму. Нестача рухів являється однією із причин пору-
шення постави, погіршення функції стопи, появи надлишкової
маси тіла та інших порушень у фізичному розвитку, знижуються
функціональні можливості серцево-судинної системи т.
Недостатня м’язова діяльність та неправильне положення тіла не
тільки затримують розвиток організму, погіршують здоров’я, але і
призводять до того, що на наступних вікових етапах школяр важче
засвоює, або зовсім не може оволодіти тими чи іншими життєво-
необхідними руховими навичками. Фізичні вправи підбираються в
залежності від типу порушення постави.
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Загальнорозвивальні вправи використовуються при всіх видах
порушення постави. Сприяють покращенню кровообігу і дихання,
трофічних процесів. Виконуються із різноманітних вихідних поло-
жень, для всіх м’язових груп — з предметами і без них, з викорис-
танням тренажерів. Широко застосовуються вправи в основних
рухах: повзання, ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння. Вони роз-
вивають просторову орієнтацію, окомір, уміння діяти у колективі.
Рекомендується використання ігор із правилами, в яких передбача-
ється виконання рухів, як правою, так і лівою руками, рівномірний
розподіл м’язових зусиль та можливість змінювати положення тіла
відносно предмету виконуваної дії. 

Коригуючі або спеціальні вправи добираються за принципом про-
тилежності наявному виду порушення постави та чергуються з роз-
слабленням м’язів і дихальними вправами. Розрізняють симетрич-
ні і асиметричні коригуючи вправи. При порушеннях постави
застосовуються в основному симетричні вправи.

При виконанні даних вправ зберігається серединне положення
остистих відростків. При порушенні постави в фронтальній пло-
щині виконання даних вправ вирівнює тонус м’язів правої і лівої
половини тулуба, відповідно розтягуючи напружені м’язи та напру-
жуючи розслаблені, що повертає хребет в правильне положення.
Наприклад: в. п. лежачи на спині, руки за головою — зігнути ноги в
колінах і підтягнути їх до живота; в. п. — лежачи на животі — під-
няти руки і ноги, імітуючи плавання «брасом»; в. п. — лежачи на
спині, ноги зігнуті в колінах, руки вздовж тулуба — при піднімаю-
чи тулуб, рухами рук через сторони доторкнутись до колін.
Використання спеціальних або коригуючих вправ виправляють
зміщення хребта, кутів нахилу тазу, асиметрії плечового поясу,
лопаток, також ці вправи спрямовані на нормалізацію функцій сер-
цево-судинної, дихальної та нервової систем.

До спеціальних вправ при сагітальних порушеннях постави від-
носяться: вправи для зміцнення або розслаблення задньої і перед-
ньої поверхні м’язів тулуба та кінцівок. Для корекції порушень
постановки стоп використовують вправи на зміцнення або розслаб-
лення внутрішньої і зовнішньої поверхонь нижніх кінцівок, різнос-
прямовані рухи в гомілковому суглобі, вправи у русі по різним за
текстурою, нахилом та фізичними властивостями поверхням.

Комплексне використання заходів корекції є невід’ємною умо-
вою раціональної організації роботи по усуненню порушень поста-
ви у дітей. 
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ

Адирхаєва Людмила Вікторівна
канд. пед. наук, доцент
Чинка Олена Петрівна

магістрант, група ФТ-21-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Представлено особливості застосування засобів арт-
терапиії у реабілітаційному процесі дітей з порушеннями здоров’я.
Доведено позитивний вплив музикотерапії на фізичний, емоційний,
інтелектуальний, соціальний, естетичний і духовний стан дитини.

Annotation. The features of application of facilities of art-therapy are
presented the rehabilitation process of children with violations of health.
Positive influence of musicotherapy is wellproven on the bodily, emotional,
intellectual, social, aesthetic and spiritual condition of child.

В освітньому процесі закладу з інклюзивним навчанням арт-
терапія має зайняти належне місце. Адже впровадження нестандар-
тних, творчих, немедичних засобів впливу на активізацію внутріш-
ніх ресурсів організму людини, створює більше шансів для її
розвитку.

Виходячи з того, що арт-терапія — багатофункціональний засіб,
використання її елементів сприяє розвитку особистісних можли-
востей дитини, її інтересів й потреб, поєднує діагностику і розви-
ток, гармонізує її внутрішній світ, сприяє покращенню або збере-
женню її здоров’я, позитивно впливає на фізичний, емоційний,
інтелектуальний, соціальний, естетичний і духовний стан, а також
допомагає опанувати певні знання, уміння та навички у соціумі. У
осіб із особливостями розвитку моторики емоційно-образне
сприймання та засвоєння творів мистецтва відбувається в умовах
обмеженості інформування. У більшості таких осіб потенційно збе-
режені функції для розвитку вищих форм мислення, проте астеніч-
ні прояви, низький запас знань як наслідок соціальної депривації
приховують їхні пізнавальні можливості.

Порушення м’язового тонусу, патологічні рефлекси, несформо-
ваність рівноваги та координації, недорозвиненість дрібної мото-
рики призводить до відсутності самостійності, концентрації, трива-
лого напруження, слабкості уваги, афективних порушень та
інфантилізму у даної категорії осіб в цілому. Стає зрозумілим, що
страждає їхня пізнавальна сфера, психічні процеси, емоційно-
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вольова та особистісна сфера. Важливою умовою їхнього успішно-
го розвитку є організація цілеспрямованого вибіркового сприйман-
ня змісту і форми музичної мови та художнього образу. Вони потре-
бують створення таких умов у процесі навчальної діяльності, що
дають змогу опановувати знання та уміння з опорою на збережені
функції людини.

Діти, які характеризуються неуважністю, гіперактивністю та
імпульсивністю, яким важко зосередитися, спокійно сидіти, гратися,
чути звертання до себе, доводити справу до завершення, уникають
тривалої розумової напруги. Використання арт-терапії, зокрема еле-
ментів музикотерапії, допомагає деяким дітям впоратися з незграб-
ністю, задовольняє надзвичайно активних. Саме тому, з одного боку,
важливо створювати такі умови, що розвиватимуть їхню спритність,
моторність, працездатність, а з іншого, навчати дитину мріяти під час
сприймання та засвоєння творів мистецтва і заспокоюватися.

Для дітей, яким характерні сенсорні порушення і виявляються у
взаємодії із навколишнім середовищем, у проявах емоцій та пове-
дінці, позитивний вплив мистецтва комплексно впливає на їх
моторну, емоційну і пізнавальну сферу. Невміння користуватися
мовленням, підвищена чутливість, вразливість під час контакту з
іншими в освітньому середовищі з метою комунікації спричиняє
потребу у постійній підтримці тих, хто поруч.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВРОДЖЕНІЙ 
М’ЯЗОВІЙ КРИВОШИЇ

Адирхаєва Людмила Вікторівна
канд. пед. наук, доцент

Ямшанова Наталія Андріївна
магістрант, група ФТ-20-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Представлено особливості фізичної реабілітації немов-
лят при вродженій м’язовій кривошиї. Звернено увагу на причини
виникнення цієї патології. Визначено групи дітей підвищеного ризику
та ефективні засоби реабілітації.

Annotation. The features of physical rehabilitation of babies are presen -
ted at innate muscular neck. Paid attention to reasons of origin of this patho -
logy. The groups of children of an increase risk and effective facilities of
rehabilitation are certain.
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Кривошия — деформація шиї, яка характеризується неправиль-
ним положенням голови — її нахилом убік та поверненням у проти-
лежний бік. За кількістю уражених м’язів відрізняють: однобічну
кривошию (правобічна чи лівобічна), двобічну. За морфометрични-
ми даними: 1 ступінь: вкорочення грудинно-ключично-соскоподіб-
ного м’яза до 2 см, кут нахилу голови у фронтальній площині до 5-8°;
2 ступінь: вкорочення грудинно-ключично-соскоподібного м’яза до
3 см, кут нахилу голови у фронтальній площині до 12°; 3 ступінь: вко-
рочення грудинно-ключично-соскоподібного м’яза більше ніж 3 см,
кут нахилу голови у фронтальній площині більше ніж 12°.

Існують наступні причини появи кривошиї у немовлят: внут-
рішньоутробна травма м’яза через неправильне положення плода
або інфекції — вроджена кривошия. При ускладнених пологах
може надірватися м’яз і у місці надриву утворюється рубець, через
який вона не може повноцінно рости. Від цієї недуги не застрахо-
вана жодна дитина. Вроджена кривошия може бути навіть у немов-
ляти, народженого за допомогою кесаревого розтину.

До групи підвищеного ризику входять діти: що з’явилися на світ
природним шляхом при сідничному передлежанні; які зазнали внут-
рішньоутробного запалення грудинно-ключично-соскоподібного
м’яза, у результаті чого уражену ділянку замінено фіброзною тканиною;
народилася за допомогою щипців або вакууму; на шию яких у утробі
матері давила стінка матки; анатомія кісток тазу матері, кіфоз хребта.

Засоби фізичної реабілітації, а саме: масаж, масаж у водному
середовищі, ефективні комплекси лікувальної гімнастики та пра-
вильно виконана рухова дія суттєво впливають на відновлення
стану дитини.

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ,
НИЗЬКОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА СТАН ЗДОРОВ’Я

ЮНАКІВ ДОПРИЗИВНОГО ВІКУ ТА МОТИВАЦІЯ 
ДО ЗАНЯТЬ РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ

Балан Олександра Євгенівна
викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Проаналізовано мотивацію до занять фізичною культу-
рою і спортом, фізичний стан юнаків допризивного віку. Наголошено
на необхідності посилювати мотивацію завдяки використанню різно-
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манітних засобів і методів щодо формування у юнаків потреби та
інтересу до занять фізичними вправами

Annotation. Motivation is analysed to engaging in a physical culture and
sport, bodily condition of youths of arm age. It is marked a necessity to
strengthen motivation due to the use of various facilities and methods in rela-
tion to forming for youths of necessity and interest in engaging in physical
exercises.

Низький рівень здоров я та фізичної підготовленості юнаків
пов язують не тільки з несприятливими соціально-економічними
умовами життя і екологією, а й зі зниженням інтересу юнаків до
занять фізичною культурою і спортом, зменшенням обсягу й інтен-
сивності рухової активності, зниженням ефективності системи
фізичного виховання [2]. 

Суттєвою проблемою є те, що більшість юнаків не очікують від
занять з фізичного виховання високої ефективності з питань
підвищення рівня здоров я, покращення фізичного та психоемо-
ційного стану. Переважна більшість відвідує заняття, виходячи із
зовнішньої мотивації — з метою отримати оцінку (залік) і, якби такі
заняття не були обов язковими, то частина юнаків не відвідували б
їх взагалі. 

Теоретичний аналіз науково-методичної літератури вказує на
те, що для того щоб домогтися результатів у покращенні фізичної
підготовленості, підвищенні рівня розвитку психофізичних якос-
тей молоді, потрібні принципово нові підходи, засоби та технології,
котрі мають відповідати індивідуальним особливостям юнаків,
сприяти максимально ефективній реалізації їхніх інтересів, схиль-
ностей та здатностей. Одним зі шляхів вирішення даної проблеми є
формування рекреаційної культури, основу якої становлять різно-
манітні засоби фізичної культури і спорту, що застосовуються у
вільний або спеціально відведений час [1–3].

Значною мірою ефективність фізичного виховання залежить
від мотивації особистості до рухової активності: фізичне
вдосконалення безпосередньо пов язане з бажанням до збільшен-
ня темпів власного розвитку, зайняття гідного місця в соціумі, під-
вищення інтересу до власної особи, співпраці з друзями. Важливу
роль відіграє почуття відповідальності, що пов язана з необхідніс-
тю відвідувати заняття з фізичної культури та виконувати вимоги
навчальної програми; почуття суперництва — бажання підняти свій
престиж, бути кращим; бажання досягти кращих спортивних
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результатів; сприйняття спорту як засобу розваги, відпочинку та
нервової розрядки [3].

За даними спеціальної літератури, що присвячена ставленню
юнаків до занять фізичною культурою і спортом, інтересу до занять
різними видами рухової діяльності — необхідно посилювати мотива-
цію завдяки використанню різноманітних засобів і методів щодо
формування у юнаків потреби та інтересу до занять фізичними впра-
вами. Таким чином, можна констатувати, що нині існує проблема
методичного обґрунтування цілеспрямованого формування мотива-
ції юнаків допризовного віку до занять фізичною культурою [2].

Велику роль у формуванні мотивації до систематичних занять
фізичними вправами відіграють засоби масової інформації, можли-
вості яких, сьогодні, суттєво збільшились. Також збільшились
можливості медицини — з явилися автоматизовані засоби медич-
ної діагностики, можливості застосування мікропроцесорної техні-
ки у системі індивідуального контролю та контролю за реакціями
організму на навантаження. Суттєво поліпшився рівень знань ліка-
рів та спеціалістів щодо закономірностей фізичного тренування.

Формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом
являється багатоступеневим процесом — перші елементарні гігіє-
нічні знання і навички, що формуються у дитячому віці розвива-
ються до глибоких психофізіологічних знань теорії і методики
фізичного виховання та інтенсивних занять спортом [1].

Для стимулювання зацікавленості юнаків допризовного віку та
підтримки їхнього інтересу до занять фізичною активністю засто-
совують методи які багато в чому залежать від того, чи вдається
сформувати у студентів відчуття задоволення під час навчально-
тренувальних занять впродовж навчального семестру [3]. 

Загалом, необхідними умовами розвитку і вдосконалення оздо-
ровчої культури, формування мотивації на дотримання здорового
способу життя і формування гармонічно розвинутої, здорової як
психічно так і психологічно особистості є надбання певних знань,
вмінь і навичок, які можуть бути наявні при вирішенні проблеми
вдосконалення процесу фізичного виховання, реалізації індивіду-
альних і колективних програм оздоровлення юнаків з врахуванням
їх психофізичного розвитку й індивідуальних можливостей.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ

Балан Олександра Євгенівна
викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах висвітлено психологічні особливості підлітків
щодо здорового способу життя. Ця настанова є певною тенденцією
детермінувати вибіркову комунікативну та іншу активність, пове-
дінку, спрямовувати її на самозбереження та саморозвиток чи на
стагнацію та саморуйнацію.

Annotation. In theses the psychological features of teenagers are reflected
in relation to healthy way of life. This discipling is a certain tendency to
determine selective communicative and other activity, behavior, send it to self
preservation.

Культуру здоров’я людини необхідно починати формувати ще з
дошкільного віку. Ще у середній школі, як тільки учні починають
оволодівати системою знань, необхідно поєднувати фізичні мож-
ливості з їхнім інтелектуальним розвитком. Найбільш суперечли-
вим та визначальним періодом становлення особистості є саме —
підлітковий вік, отож пошук нових ефективних методів навчання
та виховання є надзвичайно важливим у цей період. У цьому віці у
дітей з’являється потреба в самопізнанні та пошуках сенсу, розвит-
ку образу «Я», а також в незалежності та спілкуванні з однолітками.
Тому для підлітків провідною буде рефлексивна діяльність, орієн-
тована на усвідомлення своєї цінності й індивідуальності [1–4]. 

Педагогічний вектор «мета — мотив» є основним регулятором
діяльності школярів у сфері фізичної культури і спору, оскільки він
певним чином організує єдність моторних, когнітивних, психоло-
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го-емоційних, характерологічних та інтелектуальних процесів їх
цілісної системи рухової та спортивної діяльності [3]. 

Настанова щодо здорового способу життя є певною тенденцією
детермінувати вибіркову комунікативну та іншу активність, пове-
дінку, спрямовувати її на самозбереження та саморозвиток чи на
стагнацію та саморуйнацію. Вплив настанов надзвичайно важли-
вий поруч із когнітивними, афективними, темпераментними вимі-
рами, що створюють унікальне «психологічне оточення». У кожно-
го є певні настанови щодо свого тіла, пережитого колись та
очікуваного болю, щодо лікування та лікарів. Витоки цих важливих
установок слід шукати у ранньому дитинстві, сімейних моделях, у
вихованні або ж його відсутності.

Типовою причиною формування негативних соціальних настанов
молоді, у тому числі і стосовно власного здоров’я, є гостре пережи-
вання кризових життєвих ситуацій. Індивідуальні стратегії опануван-
ня кризових ситуацій нерідко далекі від конструктивних, самозбері-
гаючих. Настанови молоді на нездоровий спосіб життя є одним з
показників загальної життєвої некомпетентності, адже наявність
таких установок суттєво знижує ймовірність професійного зростан-
ня, швидких кар’єрних пересувань, досягнення життєвого успіху [2]. 

Також примітним є те, що для певної частини молоді характер-
ними є аграваційні соціально-психологічні настанови, які спри-
яють перебільшенню негативних очікувань і песимістичних про-
гнозів щодо власної діяльності, значущих стосунків, розв’язання
конфліктів, а також свого статусу в групі. Агравація — це несвідоме
викривлення вражень у негативний бік, послаблення позитивних
та посилення негативних сторін дійсності. На кількість та інтен-
сивність аграваційних настанов впливають рівень самоприйняття,
самооцінка та положення людини в групі. Виникнення агравацій-
них настанов свідчить про бажання молодої людини «сховатися» у
песимізм та пасивну безвідповідальність від реальних проблем.

Отже, є всі підстави стверджувати, що соціальні настанови
молоді мають безпосередній вплив на вибір молоддю здорового або
ж нездорового способу життя.
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РОЛЬ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ РОБОТІ
З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ

Бацала Вікторія Леонідівна
ІІІ курс, група ФТ-19-1-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Бородіна О. С., к. пед. н.

Анотація. У статті розкрито вплив фізичних вправ на психічний
та фізичний розвиток дітей з аутизмом, розглянута методика їх
виконання при роботі з дітьми з аутичним спектром.

Annotation. The article reveals the impact of exercise on the mental and
physical development of children with autism, considers the method of their
implementation when working with children with autism spectrum.

Аутизм — це захворювання нервової системи, яке призводить
до психічних порушень поведінки в соціумі. За останні роки поши-
реність аутизму у дітей значно зросла. Це свідчить про те, що
медична допомога дітям із психічними розладами надається недос-
конало. Згідно статистичних даних хлопчики хворіють у 3–4 рази
частіше ніж дівчатка. Діти з розладами аутичного спектру мають
порушення в роботі сенсорних систем та емоційно-вольові пору-
шення. Завдяки заняттям ЛФК (лікувальна фізична культура)
покращується емоційний і фізичний стан дітей, сприйняття та орі-
єнтація в просторі, що в свою чергу і визначає в даний час актуаль-
ність обраної теми.

Розлади спектру аутизму — це спектр психологічних характе-
ристик, що описують широке коло аномальної поведінки і трудно-
щів в соціальній взаємодії та комунікації, обмежені, стереотипні
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інтереси та поведінку. Аутизм — це комплексне порушення розвит-
ку, для якого властиві різноманітні прояви, що відзначаються з ран-
нього віку і мають сталий перебіг [2].

Причин виникнення аутизму безліч, і всі вони пов’язані з
неврологією і генетикою. Проявами аутизму є те, що дитина не
цікавиться іншими людьми, ніби живе в своєму світі, відсутнє або
порушене мовлення, дитина розуміє прості однозначні вказівки,
характерна дивна стереотипна поведінка — розмахування руками,
кружляння, вибірковість у виборі їжі, одязі. Також притаманні сен-
сорні перевантаження: знижена або підвищена чутливість до зву-
ків, запахів, світла, болю, дії температури.

Лікування аутизму — це важкий, тривалий процес, що триває
все життя. Рухова сфера дитини з аутизмом відрізняється від норми
типової дитини — розладами моторики, непластичними, надмірно
скутими рухами, також порушена координація рухів. Психічний
стан безпосередньо пов’язаний зі станом фізичним, тому застосу-
вання лікувальної фізичної культури вкрай важливо. За допомогою
спеціально підібраних вправ коригуються дефекти мовного і фізич-
ного розвитку, знижується тривожність, активізується контактність
з навколишнім світом. Крім того, за допомогою правильно підібра-
ної програми ЛФК можна навчити дитину з аутизмом виконувати
певні дії без сторонньої допомоги. Головне пам’ятати, проте, що
кожна дитина з аутизмом унікальна, а тому по-різному реагує на
будь-які методи терапії.

Для дітей з аутизмом переважною формою ЛФК є ігрова мето-
дика, яка застосовується з метою відновлення та зміцнення орга-
нізму. Ігровий метод лікувальної фізичної культури створює спри-
ятливі умови для розвитку уваги, пам’яті, сприйняття та орієнтації
в просторі. Під час занять від дитини вимагається проявити сприт-
ність, витримку, терпіння, винахідливість. Часто в процесі занять
необхідно змінити намічений план, дозування окремих вправ.
Дуже важливо перед початком занять налагодити контакт з дити-
ною, а потім починати заняття ЛФК. 

Спочатку вправи і рухи показуються, а потім надається словес-
на інструкція. Дитина з часом переходить від наочної дії за зразком,
по інструкції та до дії по пам’яті. Потрібно навчити дітей копіюва-
ти прості рухи, спрямовані на розвиток певних груп м’язів, розви-
ток координації та просторових уявлень.

Починають заняття з загально-розвиваючих вправ, які підви-
щують працездатність, формують правильну поставу, призводять
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до покращення рівноваги та координації рухів. Це різні види ходь-
би та махи руками. Потім переходять до зміцнення серцево-судин-
ної, дихальної та нервової систем. До цих вправ відносять: дихаль-
ні вправи, вправи на релаксацію та координацію. Закінчують
заняття ходьбою, вправами на розслаблення та дихальними впра-
вами. Все це проводиться поступово по мірі того, як дитина іде на
контакт, засвоює рухи та інше. Також виконують вправи на розви-
ток великої моторики, такі як марш, стрибки на батуті, ігри з
м’ячем (удари ногою по м’ячу, ведення м’яча, відбиття і ловля
м’яча) [1]. Ці вправи дозволяють дітям з аутизмом навчитися утри-
мувати рівновагу, що є важливою умовою для них. Також застосо-
вується кінезотерапія.

Отже, аутизм — неврологічне і генетичне захворювання, основ-
ними ознаками якого є відстороненість від навколишнього світу,
погано розвинена мова, не характерні ігрові навички та заміна зви-
чайних іграшок на не ігрові предмети, відсутні навички обслугову-
вання. 

Завдяки заняттям фізичною культурою у дітей з аутистичним
спектром удосконалюється фізичний стан, стабілізується психоло-
гічна та емоційна сфера дитини, створюються умови для соціаліза-
ції та комунікації в навколишньому середовищі. Також фізичні
вправи у дітей з аутизмом розвивають здатність до імітації (насліду-
вання), формують навички довільної організації дитиною рухів
власного тіла, покращують здатність до навчання і виправляють
недоліки в мовному та фізичному розвитку дитини. 

Таким чином, ЛФК може стати для дитини відмінною можли-
вістю для практики соціальних навичок. Розширюється кругозір та
розвиток життєво необхідних соціально-побутових навичок.
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ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ

Вангородський Семен Ігорович
магістрант, група ФТ-20-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Туровець Ганна Миколаївна

старший викладач

Анотація. Обгрунтовано особливості фізичної реабілітації хворих
на холецистит. Рекомендовано звернути увагу на особливості вико-
ристання електросну, хвойних, кисневих, вуглекислих ванн, обливання,
обтирання, душ, повітряні та сонячні ванни, кліматолікування.

Annotation. The features of physical rehabilitation of patients are reaso-
nable on cholecystitis. It is recommended to pay attention to features of the
use of electrosleep, oniferous, oxygen, carbonate baths, dousing, sponge
down, shower, air and sunny baths, climatetherapy.

В останнє десятиліття захворюваність шлункового-кишкового
тракту в Україні різко зросла і за прогнозами вона буде у подальшо-
му збільшуватися. Це пов’язано з порушенням характеру харчуван-
ня, негативними екологічними факторами, радіацією та іншими
причинами. Серед хвороб цієї системи холецистит займає цен-
тральне місце і становить 35,2%. У жінок захворювання у гострій
стадії зустрічається у 8 разів частіше, ніж у чоловіків, і в 4 рази час-
тіше — хронічний. Висока поширеність жовчнокам’яної хвороби
робить актуальною проблему лікування хворих. Такі пацієнти
часом потребують оперативного втручання та довготривалої реабі-
літації, а досліджень, присвячених фізичній терапії після холецис-
тектомії дуже мало.

У світі щорічно проводиться близько 25 млн. холецистектомій
та незважаючи на те, що за останні 1,5–2 десятиліття були запро-
поновані нові методи консервативного лікування холелітіазу, а
основним методом лікування шлунково-кишкового тракту зали-
шається хірургічний.

Фізична терапія є дієвим методом профілактики загострень у
хворих холециститом та скорочує терміни реабілітації осіб після
перенесення холецистектомії. Для реабілітації хворих після холе-
цистектомії необхідно поставити короткострокові та довгострокові
цілі. До короткострокових цілей можна віднести: зменшення сим-
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птомів у хворих після холецистектомії; покращення суб’єктивного
перенесення навантаження; покращення психоемоційного стану;
виявлення факторів ризику. А довгострокові цілі — це підвищення
толерантності до фізичних навантажень; уповільнення прогресу-
вання чи рецидиву хвороби; покращення якості життя, зниження
частоти госпіталізації.

Фізичну терапію у комплексному відновлювальному лікуванні
осіб після холецистектомії призначають для стимулювання функції
нервової, серцево-судинної, дихальної та травної систем; підви-
щення захисних сил і загартування організму. Використовують
електросон, хвойні, кисневі, вуглекислі ванни, обливання, обти-
рання, душ, повітряні та сонячні ванни, кліматолікування.

Засоби і методи фізичної реабілітації хворих з холециститом
повинні бути спрямовані на відновлення здатності жовчного міху-
ра, посиленню кровообігу черевної порожнини, зменшення
запального процесу, стимуляції обміну речовин, а також зміцненню
м’язів черевного преса, нормалізації моторної функції жовчних
шляхів, жовчного міхура, кишечника, зменшення печінкового
холестазу і посиленню жовчовиділення.

Особам після холецистектомії не рекомендовано піднімати
важкі речі, особливо, післяопераційним, слід протягом 6-12 місяців
уникати важкої фізичної праці. Хворим, які оперовані за екстрени-
ми показаннями, розширення рухового режиму, застосування ліку-
вальної фізкультури, лікувального масажу затримується через
більш важкий стан, порівняно з особами, яких готували до операції
і хірургічне втручання було проведене у плановому порядку.

Особам у комплексному відновлювальному лікуванні після
холецистектомії для стабілізації функцій травної системи, підтри-
мання загального стану та працездатності показано періодично
лікуватися у гастроентерологічних санаторіях. Рекомендуються
курорти Трускавець, Моршин, Шкло, Поляна, Свалява, Миргород,
Березовські мінеральні води тощо.

Перспектива подальших досліджень бачиться у використанні
лікувальної фізичної культури, сегментарного масажу, дієтотерапії,
фітотерапії, фізіотерапії і лікувального масажу в реабілітації хворих
з холециститом.
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Анотація. Хвороби, пов’язані з порушеннями нервової системи
існують стільки, скільки існує саме людство. Досвід лікарів багатьох
поколінь покладений в основу сучасної медичної науки. Сьогодні цереб-
ральний параліч — це важлива медико-соціальна проблема у світовому
масштабі. Питання реабілітації дітей, хворих на ДЦП, здобуває
комплексний характер. Зважаючи про те, що понад 50 % дітей, які
страждають ДЦП, відстають у психічному розвитку від своїх одно-
літків, а порушення рухової активності обмежує процес пізнання,
збільшуючи тим самим відхилення, навчання дитини стає складною
проблемою. 

Annotation. Diseases associated with disorders of the nervous system exist
as long as humanity itself exists. The experience of doctors of many generati-
ons is the basis of modern medical science. Today, cerebral palsy is an impor-
tant medical and social problem worldwide. The issue of rehabilitation of chil-
dren with cerebral palsy is becoming complex. Given that more than 50% of
children with cerebral palsy lag behind their peers in mental development, and
impaired motor activity limits the process of cognition, thereby increasing the
deviation, the child’s learning becomes a difficult problem.

Поширеність дитячого церебрального паралічу (ДЦП), склад-
ність і багатогранність клінічних проявів і патофізіологічних меха-
нізмів їхнього розвитку, труднощі в лікуванні і дитяча інвалідність в
усьому світі є серйозною проблемою.

Характерною ознакою ДЦП є рухові порушення, дефект яких, в
першу чергу, визначається патологією м’язового тонусу, здатністю
утримувати статичну та динамічну стійкість у різних положеннях,
виконувати довільні рухи, необхідні для самообслуговування та
активної самодіяльності. 

Вади фізичного розвитку дитини, як вважають дослідники зумов-
лені порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Доведено, що
при частковій або повній втраті чутливості у дітей, перш за все спо-
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вільнюється процес оволодіння руховими вміннями і навичками,
порушуються функції рівноваги, швидкості і точності [6].

Клінічна картина рухових порушень, психічних і мовних розла-
дів знаходиться в залежності від характеру і ступеню функціональ-
ного дистресу тих чи інших ланок нейромоторного апарату і
настільки різноманітна, що до цього часу вони класифікувалися за
сіндромальною перевагою. Численні існуючі класифікації ДЦП
свідчать на користь відсутності сталих поглядів на патогенетичну
обумовленість тих чи інших моторно-дисфункціональних феноме-
нів. Адже саме патогенетичний підхід є запорукою удачі при всякій
спробі клінічних класифікацій.

Перебіг ДЦП при всіх його формах розділяється на ранню
(легку), початкову резидуальну (середню) і пізню резидуальну
(важку) стадію. При несприятливому збігу обставин — важкість
ураження мозкової тканини, неадекватність проведеного віднов-
лювального лікування, резидуальна і пізня резидуальна стадії
можуть сформуватися уже в перші роки життя дитини.

Рухові порушення, що розвиваються внаслідок дезорганізації
рухових актів, виражаються не тільки в порушенні моторного роз-
витку, але і являють собою якісно особливий стан, який характери-
зується стійкою фіксацією аномальних позотонічних рефлексів,
порушеннями взаємодії систем регуляції довільних і мимовільних
рухів [3]. Як правило, вторинно завжди страждає виконавчий рухо-
вий апарат — суглоби, зв’язки, м’язи, які утримують тіло у верти-
кальному положенні. У кінцівках поступово формуються контрак-
тури і деформації [5].

Дитячий церебральний параліч — одне з найбільш складних
захворювань у дитячій неврології. Це умовна назва синдромів, які
виникають у результаті ушкодження нервової системи на різних
етапах її пренатального, інтранатального і раннього постнатально-
го розвитку. Рухові порушення звичайно представлені тетра — і
парапарезами, паралічами, дистонічними явищами і патологічни-
ми сінкінезіями. У значному відсотку випадків вони, як правило,
супроводжуються дефектами рухового, інтелектуального і мовного
розвитку, а також іншими серйозними порушеннями [4; 1; 2] 

За даними МОЗ України [5], до основних факторів, які у пре-
перинатальному періоді могли сформувати інвалідизуючі захворю-
вання, які приводять дітей до інвалідності (ДЦП), відносяться:
ускладнення вагітності, внутрішньоутробна гіпоксія, асфіксія
немовлят, метаболічна енцефалопатія, родова травма.

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



Список використаних джерел 

1. Бойчук Т.В. Актуальні питання підготовки спеціалістів для забезпе-
чення ефективної реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч /
Бойчук Т.В., Голубєва, М.Г., Левандовський О.С. // Матеріали науково-
практичної конференції «Реабилитация больных с ДЦП». — Севастополь,
2007. — С.10-12.

2. Воронін Д. Метод контролю психофізичного стану дітей віком 6–10
років з церебральним паралічем у процесі реабілітації / Д. Воронін, Р. Сав -
ченко // Спорт. вісн. Придніпров’я. — 2006. — №3. — С. 86–88.

3. Детские церебральные параличи. Основы клинической реабилита-
ционной диагностики / В. И. Козявкин, М. А. Бабадаглы, С. К. Ткаченко,
О. А. Качмар. — Л.: Медицина свiту, 1999. — 295 с.

4. Дитячі церебральні паралічі. Профілактика й ефективність реабіліта-
ції за методом Козявкіна / В. І. Козявкин, Г. П. Лунь, М. О. Бабадагли,
О. О. Качмар // Соц. педіатрія: зб. наук. праць. — К.: Інтермед, 2005. —
Вип. 3. — С. 31–35. 

5. Корпман М. И. Клинико-экспериментальные аспекты лечебного
дейст вия лазерного излучения / М. И. Корпман, С. С. Магомедов,
Н. И. Са мо сюк // Лікар. справа. — 2006. — № 4. — С. 51–57.

6. Моісенко Р. О. Медико-організаційні технології в удосконаленні
допомоги дітям з обмеженими можливостями здоров’я / Р. О. Моісенко,
В. Ю. Мартинюк // Соц. педіатрія: зб. наук. праць. — К.: Інтермед, 2003. —
Вип. 2. — С. 4–15.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ З РОЗЛАДАМИ СЛУХУ 

Васько Оксана Миколаївна
ІІ курс, група СПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Гордійчук Віктор Іванович
завідувач кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення, 

к. н. з фіз.-вих. та спорту
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

vigor1959@ukr.net

Анотація. Втрата слуху, особливо в ранньому віці, негативно
позначається на формуванні індивідуальності людини, розвитку фун-
кціональних систем і гальмує її соціальну, побутову і психологічну
адаптацію, тому вивчення змін у функціональних системах, що взає-
модіють і впливають на слуховий аналізатор, має суттєве значення
не тільки для діагностування хвороби та викликаних нею ускладнень,
але і для обґрунтування і вибору ефективної методики корекції рухо-
вих порушень у слабочуючих. Дисгармонійність розвитку дітей з роз-
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ладами слуху знаходить свій вияв у нижчому, порівняно з нормою, рівні
розвитку фізичних якостей і реалізується у вигляді рухових порушень.

Annotation. Hearing loss, especially at an early age, negatively affects
the formation of human personality, development of functional systems and
inhibits its social, domestic and psychological adaptation, so the study of
changes in functional systems that interact and affect the auditory analyzer is
essential not only for diagnosis disease and the complications caused by it,
but also to justify and choose an effective method of correction of motor dis-
orders in the hard of hearing. Disharmony in the development of children
with hearing disorders finds its expression in a lower, compared to the norm,
level of development of physical qualities and is realized in the form of motor
disorders.

Різні порушення слухового аналізатора викликають неоднакові
за ступенем вияву розлади слухової функції. Характер наслідків
залежить і від часу виникнення патологічного процесу, який при-
звів до порушення слуху, і від того, якою мірою і в який період роз-
витку був порушений слух. Ураховуючи ці два головні фактори, всіх
дітей з розладами слуху поділяють на три категорії: глухих, пізног-
лухих, слабочуючих (туговухих). Не тільки розлад слуху, але й
недостатність мовлення, яка виникає згодом, ускладнюють навчан-
ня цих дітей і визначають їх особливості, адже у розвитку дитини
слух і мовлення тісно пов’язані між собою [3].

Усі порушення слуху поділяють на кондуктивні, нейросенсорні
та змішані. Залежно від того, який відділ органу слуху постраждав,
виникає та чи інша форма туговухості. При ураженні звукопровід-
ного відділу (зовнішнє вухо, середнє вухо) може виникати кондук-
тивна туговухість (периферійне ураження слуху). Якщо постраждав
апарат, який сприймає звуки (внутрішнє вухо, провідні шляхи, кор-
ковий центр), виникає нейросенсорна туговухість (центральне ура-
ження слуху). При одночасному ураженні відділів, які проводять і
сприймають звуки, виникає змішана форма туговухості. Звичайно
при периферичному ураженні виникає туговухість, при централь-
ному — глухота [2].

У сучасній аудіології існують критерії, які дають можливість
визначити причини виникнення слухових порушень: спадковість,
уроджена туговухість (різні захворювання матері під час вагітності
до 13 тижнів), захворювання новонародженого гемолітичною хво-
робою, недоношеність плоду, застосування ототоксичних препара-
тів із порушенням режиму їх вживання [3]. Існує кілька причин
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зниження слуху після народження, які належать до набутих: загаль-
носоматичні захворювання, травми внутрішнього вуха, черепно-
мозкові травми [2].

Категорія слабочуючих неоднорідна. Залежно від ступеня зни-
ження слуху та від інших факторів слабочуючі діти відрізняються за
рівнем мовленнєвого розвитку. Тому з педагогічною метою слабо-
чуючих дітей шкільного віку поділяють на такі дві групи: 1) слабо-
чуючі, які володіють розмовною мовою з невеликими недоліками:
неправильна вимова, труднощі в оволодінні грамотою, деякі відхи-
лення у граматичній будові та ін.; 2) діти з глибокою мовленнєвою
недорозвиненістю, тобто ті, які на початку навчання нагадують
глухих (вимова різко перекручена, запас слів обмежений, аграма-
тизм, інколи повна відсутність мовлення; обмежене сприймання
мови, з якою до них звертаються, та тексту, який читають) [5].

Встановлено, що навіть незначне зниження слуху, яке рано
виникло, може перешкоджати нормальному мовленнєвому розвит-
ку [5]. Втрата слуху та недостатній розвиток мовленнєвої діяльнос-
ті призводять не тільки до ускладнення пізнавальної діяльності, але
й до погіршення функціонального стану слабочуючих, що пере-
шкоджає їх соціальній адаптації в оточення однолітків, які чують
нормально [4], спричиняють виникнення у дітей вторинних відхи-
лень у психічному та фізичному розвитку [5].

Специфічні особливості розвитку різних категорій дітей, які
страждають на розлади слуху, зумовлюють необхідність диференці-
йованого корегуючого підходу до їх навчання та виховання [1].
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Анотація. Охарактеризовано теоретичні основи формування
готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до застосуван-
ня здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності.
Обгрунтовано ефективність процесу фізичної реабілітації в залеж-
ності від готовності фахівців фізичної реабілітації використовувати
соціально-психологічні та педагогічні здоров’язбережувальні техноло-
гії, які передбачають знання психологічних основ роботи з особистіс-
тю та умінь організовувати реабілітаційний процес з урахуванням
педагогічних принципів і закономірностей. Встановлено, що з ураху-
ванням психологічних та педагогічних аспектів реабілітаційної робо-
ти, фізичну реабілітацію варто розуміти як комплекс фізичних вправ,
психологічних і педагогічних технологій спрямованих на відновлення,
оздоровлення та профілактику відхилень у здоров’ї різними, відповід-
ними природі людині, засобами.

Annotation. Theoretical bases of formation of readiness of future special-
ists in physical rehabilitation for application of health-preserving technolo-
gies in professional activity are described. The effectiveness of the process of
physical rehabilitation depending on the readiness of physical rehabilitation
specialists to use socio-psychological and pedagogical health technologies,
which provide knowledge of the psychological basis of work with personality
and the ability to organize the rehabilitation process based on pedagogical
principles and patterns. It is established that taking into account the psycho-
logical and pedagogical aspects of rehabilitation work, physical rehabilita-
tion should be understood as a set of physical exercises, psychological and
pedagogical technologies aimed at recovery, rehabilitation and prevention of
health disorders by various means appropriate to human nature.

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



Специфіка професійної діяльності майбутніх фахівців з фізич-
ної реабілітації передбачає врахування особливостей міжособистіс-
ної взаємодії між усіма суб’єктами реабілітаційного процесу та
потребує спрямування професійної підготовки студентів не лише
на знаннєво-репродуктивний норматив, а й на досягнення ними
високого рівня соціально-психологічної компетентності.

Ефективність професійної діяльності фахівців з фізичної реабі-
літації залежить від умінь переконати людину вести здоровий спо-
сіб життя; знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта; ство-
рити умови, в яких би реабілітаційний процес мав би системний,
послідовний характер. При цьому слід уміло добирати методи реа-
білітації відповідно віку, уподобанням та медичному діагнозу клієн-
та; створювати умови, що забезпечать сталіть і тривалість реабіліта-
ційного ефекту. 

Соціально-психологічні здоров’язбережувальні технології
спряють реалізації таких завдання: змінюють особисті якості, бло-
кують нагромадження негативних емоцій; допомагають ефективно
використовувати внутрішні ресурси; мотивувати особистість на
досягнення довгострокових цілей; допомагають проектувати
погляд у майбутнє.

У науковій літературі розрізняють такі види соціально-психоло-
гічних здоров’язбережувальних технологій відповідно основних
соціально-психологічних завдань: комунікативні; технології фор-
мування згуртованості; технології управління груповою поведін-
кою; технології формування і підтримки позитивного морально-
психологічного клімату; технології захисту свідомості від
негативних впливів соціуму; технології формування психологічної
готовності до проходження реабілітаційного процесу. 

В залежності від наукової психологічної школи здоров’язбере-
жувальні технології поділяються на такі групи: глибинні технології,
засновані на психодинамічних підходах, що передбачає аналіз та
розуміння того, що відбувається в житті клієнта, з’ясування причин
безвідповідального ставлення до власного здоров’я та формування
у нього захисних механізмі; когнітивні технології, що зорієнтовані
на врахування при наданні допомоги клієнтові особливостей його
мислення, установок, які спрямовують його дії, а також набуття
клієнтом адекватних соціальним умовам навичок поведінки; біхе-
віористські технології, що передбачає зміну поведінки людини
сукупністю зовнішніх факторів, тобто реконструкцією соціального
середовища, його соціальних впливів, створенням необхідних умов
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для самозміни людини, які призводить до покращення соціального
функціонування і удосконалення внутрішньої структури «Я»-осо-
бистості; гуманістичні технології ґрунтуються на ідеях гуманістич-
ної психології, яка розглядає людину як унікальну, самодостатню,
самоцінну і самодетерміновану систему, орієнтує на цілісне ви -
вчен ня людини, спрямована на пробудження резервів особистості
людини, її сил, добра, психічного здоров’я і бажання самовдоско-
налюватися; екзистенційні технології передбачають допомогу в роз-
критті й усуненні страху перед усвідомленням результату існування
людини, а також у встановленні контролю над власним життям,
подоланні екзистенційних тривог шляхом налагодження близьких
стосунків, пошуку сенсу життя (Вишар Є. В., Клеценко Л. В., 2021). 

Отже ефективність процесу фізичної реабілітації в багатьох
аспектах залежить від готовності фахівців фізичної реабілітації
використовувати соціально-психологічні та педагогічні здоров’яз-
бережувальні технології, які передбачають знання психологічних
основ роботи з особистістю та умінь організовувати реабілітаційний
процес з урахуванням педагогічних принципів і закономірностей. 

Список використаних джерел

1. Вишар Є. В., Клеценко Л. В., Психолого-педагогічні аспекти форму-
вання мотивації здоров’я майбутніх фізичних терапевтів. Сучасні техноло-
гії в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії. Зб.
наук. пр. за мат. ХІ Міжнар. наук. метод. конф. (4-5 квітня 2021 р., Нац.
акад. Нац. гвардії України, каф. фіз. підгот. та спорту). Харків. 2021. Вип.
11. С. 88–90.
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Анотація. Обгрунтовано використання у фізичній реабілітації
системи тренажерів «ДАВІД» у осіб з остеохондрозом поперекового
відділу хребта, ускладненим нестабільністю сегментів. Розроблено
комплексну програму реабілітації з використанням сучасних техноло-
гій та обладнання.

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



Annotation. The use is reasonable in the physical rehabilitation of the sys
tem of trainerss with the osteochondrosis of lumbar department of back-
bone, complicated by instability of segments. The complex program of reha-
bilitation is worked out with the use of modern technologies and equipment.

Остеохондроз — це хронічний дистрофічний процес, який про-
являється зниженням гідрофільності та деструкцією тканини між-
хребцевих дисків, втратою їхнього нормального анатомічного роз-
ташування, реактивними змінами в прилеглій кістковій тканині
хребців, а також артрозом дуговідростчатих суглобів. При вертебро-
генних захворюваннях, зважаючи на патологічні процеси в ураже-
ному відділі хребта, виникають зміни у біомеханічно важливих для
формування постурального балансу м’язах. Одною із вторинних
змін, які відбуваються в поперековому відділі хребта при остеохон-
дрозі є нестабільність його сегментів. Фізична терапія пацієнтів з
остеохондрозом поперекового відділу хребта ускладненим неста-
більністю поперекового відділу хребта є достатньо складним і не до
кінця вирішеним завданням. Сучасні технології в фізичній терапії
осіб з остехондрозом та нестабільністю поперекового відділу хреб-
та можуть вирішити проблему корекції патобіомеханічних пору-
шень поперекового відділу за короткий період часу, закріплення
оптимального рухового стереотипу на тривалий час, відновлення
здатності людини до повсякденної та трудової діяльності

Впродовж останнього десятиліття українськими фізичними
терапевтами широко застосовується методика «David Spine
Concept», яка є комплексною системою і включає обладнання для
оцінки (тестування) і лікування, протоколи оцінки, програмне
забезпечення, документацію і практичну підтримку. Дана концеп-
ція спрямована на вирішення патобіомеханічних порушень хребта,
закріплення оптимального рухового стереотипу на тривалий час,
профілактики травматизму, відновлення здатності людини до
повсякденної та трудової діяльності. Тренажери David були розроб-
лені провідними європейськими фахівцями з біомеханіки, спор-
тивної медицини, реабілітації та ортопедії.

Програма фізичної терапії передбачала заняття тривалістю 1 рік,
які проводились три рази на тиждень. Зміст заняття передбачав роз-
минку (велотренажер, загально-розвиваючі вправи), розминочні тре-
нажери (гіперекстензія, два тренажери для м’язів пресу, похила дошка
для бокових нахилів), вправи на розтяг, додаткові вправи для зміцнен-
ня м’язів тазу та нижніх кінцівок та координацію, динамічні вправи:
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- DAVID 110: — Розгинання в поперековому — грудному відділі; 
- DAVID 120: — Ротація в поперековому — грудному відділі; 
- DAVID 130: — Згинання в поперековому — грудному відділі;
- DAVID 150: — Бокові нахили в поперековому — грудному відділі.
Після проходження першого курсу фізичної терапії пацієнти

продовжують заняття за даною програмою двічі на тиждень, вико-
нують самостійні заняття вдома за розробленою домашньою про-
грамою загально-розвиваючих вправ для м’язів спини, тазового
поясу та нижніх кінцівок. 

Пацієнтам було пояснено та продемонстровано основи ергоно-
міки з метою запобігання загострень та виникненню больових від-
чуттів, збільшенню загальної витривалості, покращення рухової
активності та якості їхнього життя.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ ТРАВМІ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ 

Гаврилюк Петро Володимирович
ІІ курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Шипелик Олег Володимирович
доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення, к. мед. н.

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
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Анотація. Пошкодження хребта і спинного мозку є одним з най-
тяжчих травматичних ушкоджень людського організму. Реабілітація
хворих цієї нозології залишається актуальним завданням, оскільки,
кількість людей, котрі отримують таку травму, постійно зростає, а
більша половина з них — це соціально активна і працездатна частина
населення. Середній вік осіб госпіталізованих з наслідками хребетно-
спинномозкової травми різної локалізації — 24,5 років. Тобто реабілі-
тація осіб цієї нозології є складною соціально-економічною проблемою.

Annotation. Damage to the spine and spinal cord is one of the most severe
traumatic injuries to the human body. Rehabilitation of patients with this
nosology remains an urgent task, because the number of people who receive
such injuries is constantly growing, and more than half of them are socially
active and able-bodied part of the population. The average age of people hos-
pitalized with the consequences of spinal cord injury of various localization —
24.5 years. That is, the rehabilitation of persons of this nosology is a complex
socio-economic problem.

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



Реабілітація хворих із спинномозковою травмою в шийному
відділі хребта є особливо важким завданням тому, що пошкоджен-
ня хребта і ураження спинного мозку супроводжується стійкими
розладами рухової функції у 70–85% випадків [5] і різко обмежує
можливість самостійного пересування хворого, що веде до глибокої
інвалідності [7].

Сучасні методики оперативного втручання та технології фікса-
ції хребта дозволяють ліквідувати компресію спинного мозку, змен-
шити травматичнісь хірургічних втручань та швидше вертикалізу-
вати пацієнта [6]. Це у свою чергу, вимагає вдосконалення програм
і методик, вибору засобів і форм фізичної реабілітації [1].

Фізична реабілітація мобілізує резервні сили організму, активі-
зує його захисні й пристосувальні механізми, попереджує усклад-
нення, прискорює відновлення функції різних органів і систем, ско-
рочує термін клінічного і функціонального відновлення, адаптує до
фізичних навантажень, тренує і загартовує організм, відновлює пра-
цездатність. Фізичну реабілітацію осіб із спинномозковою травмою
варто розглядати як лікувально-педагогічний і навчальний процес
[3]. За твердженнями авторів А.Н. Бєлової [2], основними принци-
пами фізичної реабілітації як лікувально-педагогічного процесу є:

Індивідуальний підхід до хворого. Розробляючи реабілітаційну
програму необхідно враховувати характер і ступінь патологічного
процесу (важкість травми, супутні захворювання), функціональний
стан хворого, вік, стать, його руховий досвід.

Активність і свідомість. Тільки активна і свідома участь самого
хворого у процесі фізичної реабілітації створить необхідний його
психоемоційний настрій, що підвищить ефективність реабілітацій-
них заходів. 

Принцип поступовості особливо важливий при підвищенні
фізичних навантажень за всіма показниками: обсягом, інтенсив-
ністю, кількістю вправ, кількістю їх повторень, складністю вправ
як під час одного заняття, так і впродовж усього процесу фізичної
реабілітації [4].

Систематичність — основа лікувально-відновлювального тре-
нування впродовж усього процесу фізичної реабілітації осіб зі
спинномозковою травмою, який триває від декількох місяців до 3-
5 років. 

Циклічність. Чергування роботи і відпочинку з урахуванням
оптимального інтервалу (відпочинок між вправами, відпочинок
між заняттями). 
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Системність впливу (або почерговість), тобто послідовне чергу-
вання вихідних положень і вправ для різних м’язових груп.

Новизна і різноманітність у підборі і використанні фізичних
вправ, тобто 10-15% фізичних вправ повинні обновлюватися, а 85-
90% повторюватися для закріплення досягнутих успіхів у процесі
фізичної реабілітації.

Вплив засобів фізичної реабілітації повинен бути в міру нормо-
ваним. Це означає, що фізичні навантаження мають відповідати
адекватним можливостям хворого із хребетно-спинномозковою
травмою. 
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РОЛЬ СПОРТУ І ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Голояд Михайло Павлович
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Анотація. Актуальність потреби розвитку фізичної культури і
спорту зумовлена зростанням кількості осіб, які потребують прове-
дення реабілітаційних заходів, та необхідністю на державному рівні
прописати механізми функціонування реабілітації як самостійного
напряму й водночас сам час як складову частину заходів із відновлення
та збереження здоров’я й працездатності.

Annotation. Actuality of necessity of development of physical culture and
sport is predefined growth amounts of persons, which need leadthrough of
rehabilitation measures, and by a necessity at state level to prescribe the mec-
hanisms of functioning of rehabilitation as independent direction and at the
same time time as component part of measures from renewal and maintai-
nance of health and capacity.

Тернопільський фаховий коледж уклав угоду партнерської спів-
праці з громадською організацією «Тернопільська федерація атле-
тизму України». Здобувачі освіти мають можливість займатися
улюбленими видами спорту у просторих залах з сучасним спортив-
ним обладнанням та тренерським супроводом. А особи з інвалід-
ністю мають можливість за цією угодою займатись оздоровчою фіз-
культурою і різними видами спорту та проходити реабілітаційні
заходи під наглядом професіоналів-реабілітологів безкоштовно 

Роль фізичної культури і спорту для усіх без винятку, безпереч-
но, важлива і неоціненна в сфері оздоровлення суспільства загалом.
Для того, щоб людина поліпшувала свій фізичний стан та працез-
датність, треба створити їй сприятливі умови для заняття доступни-
ми видами спорту. 

Формування спортивного руху людей з інвалідністю в Україні
бере свій початок з 1989 року. Саме в цей час почали створюватись
фізкультурно-спортивні та оздоровчі клуби людей з інвалідністю. У
подальшому ці громадські об’єднання стали основою для створен-
ня національних федерацій спорту людей з інвалідністю з різними
видами уражень: опорно-рухового апарату, порушеннями зору,
слуху та інтелекту. Громадськість людей з інвалідністю активно
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боролася за визнання соціальної значущості фізкультурно-спор-
тивного руху та необхідності відповідної державної підтримки.
Стрімкий злет масового спорту осіб з інвалідністю відбувся, коли в
Україні була започаткована діяльність унікальної, і поки що єдиної
в світі державної системи управління фізичною культурою і спор-
том людей з інвалідністю — «Інваспорту»

Щорічно в Україні проводяться понад 250 чемпіонатів, першос-
тей та кубків з 19 видів спорту серед людей з інвалідністю з уражен-
нями зору, слуху, опорно-рухового апарату та інтелекту, а також
Всеукраїнська спартакіада для діток з інвалідністю «Повір у себе» 

Безсумнівно, поряд з лікувальною медициною чільне місце зай-
має лікувальна фізкультура і спорт. Це — дієвий метод реабілітації,
підготовка особи з інвалідністю до професійної діяльності, віднов-
лення чи здобуття професійної працездатності, фізичної й соціаль-
но-трудової адаптації.

Провідні спортсмени України досягли значних успіхів у най-
престижніших міжнародних змаганнях, гідно представляючи нашу
незалежну державу. Завдяки системній організаційній та практич-
ній роботі Національного комітету спорту інвалідів України,
Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» та спортивних федерацій з нозологій українські спор-
тсмени з інвалідністю не тільки досягнули високих результатів —
кожен виступ наших спортсменів щоразу дивує світ неймовірними
перемогами. 

Внаслідок військових дій на Сході України, багато захисників —
учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил
отримали інвалідність. Фізична культура і спорт допомагають
повернутися їм до нормального життя як морально, так і фізично.
Спорт окрилює і надихає на нові перемоги..

Спортивні успіхи людей з інвалідністю, їх прагнення перемогти
свої фізичні і моральні проблеми, це яскравий приклад сили духу і
мужності для здорових людей.

За оцінками Міжнародного параолімпійського комітету, міжна-
родних спортивних федерацій за останні роки темпи розвитку
параолімпійського руху в Україні є найвищими в Європі. Ця дина-
міка притаманна усім, без виключення, видам спорту — українські
спортсмени з інвалідністю долають нові рубежі та, здобуваючи
перемоги у багатьох видах спорту, гордо прославляють на високих
параолімпійських п’єдесталах ім’я нашої держави. 
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к. н. з фіз.-вих. та спорту
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 
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Анотація. Проблема дитячого церебрального паралічу (ДЦП) є
недостатньо вивченою в дитячій неврології та фізичній реабілітації.
Це зумовлено значним поширенням ДЦП, складністю, високим відсот-
ком інвалідності, а також труднощів у лікуванні та реабілітації
дітей із такою багатошаровою патологією. Поширеність дитячого
церебрального паралічу (ДЦП), складність і багатогранність клініч-
них проявів і патофізіологічних механізмів їхнього розвитку, труднощі
в лікуванні і дитяча інвалідність в усьому світі є серйозною проблемою.
Фізичне виховання підлітків із церебральним паралічем повинно сприя-
ти підвищенню рівня їх підготовки до трудової діяльності, формуван-
ню навичок правильного виконання основних рухів, поліпшенню фізич-
ного стану здоров’я. 

Annotation. The problem of cerebral palsy (CP) is insufficiently studied in
pediatric neurology and physical rehabilitation. This is due to the significant
prevalence of cerebral palsy, complexity, high percentage of disability, as well
as difficulties in the treatment and rehabilitation of children with such multi-
layered pathology. The prevalence of cerebral palsy (CP), the complexity and
diversity of clinical manifestations and pathophysiological mechanisms of
their development, difficulties in treatment and childhood disability worldwi-
de are serious problems. Physical education of adolescents with cerebral palsy
should help increase their level of preparation for work, the formation of skills
to properly perform basic movements, improve physical health.

В нашій країні надається багато уваги лікуванню і навчанню
дітей з різними відхиленнями в розвитку. В даний час досягнуті знач-
ні успіхи в питаннях ранньої діагностики, лікування, навчання і
виховання цих дітей. Останніми роками створюється і розширяється
сітка спеціальних установ дошкільного і шкільного типу по лінії
міністерств охорони здоров’я, освіти і соціального забезпечення. 

Питання підготовки до школи дітей з церебральним паралічем
має велике значення зважаючи на специфіку самого захворювання.
Дитячий церебральний параліч виявляється перш за все в рухових
розладах. Внаслідок того, що це захворювання пов’язане з раннім
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ураженням головного мозку, разом з руховими розладами можуть
мати місце серйозні порушення мови і інших психічних процесів.

Ураження рухової сфери при церебральному паралічі буває
вираженим в різній мірі. Є діти, в яких рухові порушення настільки
важкі, що повністю позбавляють їх можливості вільного пересуван-
ня і дій з предметами. 

Рухові порушення в дітей виявляються по-різному. При одних
формах захворювання більше страждають рухи рук, при інших —
ніг [1; 3].

В деяких дітей при достатньому об’ємі рухів, при нормальному
м’язовому тонусі виявляються порушення, які носять назву апрак-
сії (невміння виконувати цілеспрямовані практичні дії, рухи). Такі
діти насилу освоюють навики самообслуговування, одягання, роз-
дягання, застібання гудзиків, зашнуровування черевиків, кон-
струювання з кубиків, паличок і т.д.

У ряді випадків рухова недостатність виявляється в порушеннях
рівноваги і координації рухів. При цих формах захворювання ходи
тривалий час залишається нестійкою, діти не можуть вільно поверта-
тися, переступати через перешкоду, стрибати, бігати, часто падають. 

При деяких формах захворювання є труднощі у виконанні всіх
довільних рухів, головним чином через насильні, мимовільні
рухи — гіперкінези. Насильні рухи можуть мати різний характер і
охоплювати м’язи обличчя, голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх
кінцівок. Вони різко посилюються при хвилюванні, при втомі і
особливо — при спробах до виконання будь-якого рухового акту.

В багатьох дітей є поєднання різних форм рухових порушень.
Характерною особливістю рухових розладів при церебральному
паралічі є залежність порушення рухів кінцівок від положення
голови хворої дитини. Це пов’язано з наявністю в дітей паталогіч-
них тонічних рефлексів. 

Незалежно від ступеня рухових дефектів в дітей з церебральним
паралічем можуть бути порушення емоційно-вольової сфери, пове-
дінки, інтелекту. 

В дітей з церебральним паралічем нерідкими є порушення мов-
лення, особливо його розвиток і дитина опановує мовою в більш
пізні терміни. Це пов’язано як з характером самого захворювання,
так і з неправильними умовами виховання дитини в сім’ї.

Відомо, що мова розвивається тільки в процесі спілкування.
Дитина ж із церебральним паралічем нерідко позбавлена такого
необхідного мовного спілкування і контакту з однолітками [2].
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Важливе значення для розвитку мови в дитини має оволодіння
ходьбою і маніпулятивною діяльністю. Неправильний і пізній роз-
виток цих функцій в дітей з церебральним паралічем великою
мірою обумовлює відставання і в розвитку мови.

При систематичній лікувально-корекційній роботі, починаючи
з раннього віку, багато дітей з церебральним паралічем можуть
отримати освіту в спеціальних школах для дітей з наслідками поліо-
мієліту і церебральними паралічами або в масовій школі, якщо це
дозволяє стан дитини. 

Все це зумовлює необхідність підготовки хворих дітей до шкіль-
ного навчання, як в плані розвитку їх пізнавальної діяльності, так і
розвитку відповідного рівня сфери пізнавальних мотивацій [2].
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НАВЧАННЯ МОТОРНИМ НАВИЧКАМ ДІТЕЙ З ДЦП

Гусар Галина Анатоліївна,
Довга Світлана Анатоліївна

магістри, група ФТ-20-1 м, спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. наук, доцент

Анотація.У тезах висвітлюються основні принципи, яких обов’яз-
ково потрібно дотримуватись при навчанні моторним навичкам дітей
з ДЦП. Приділено увагу компонентам, які використовуються у фізіо-
терапевтичному лікуванні дітей з ДЦП. Навчання дітей з ДЦП —
повільній і стомлюючий процес. Успіх у цьому процесі залежить від
тісної співпраці всієї мультидисциплінарної команди спеціалістів і
батьків. 

Annotation.In the theses there are basic principles that need to be taken
care of when children with cerebral palsy start having motor skills.Respect is
given to the components, which are vicious in physiotherapeutic treatment of
children with cerebral palsy.їThe development of children with cerebral palsy
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is a general and stomid process. Success in the whole process is to be found in
the talented sphere of all the multidisciplinary teams of the specials and
battles.

Спосіб, за допомогою якого діти з ДЦП можуть оволодіти
основними моторними навичками, такими як сидіння або повзан-
ня, — це тренування. Методика цих тренувань удосконалювалась
роками. Є декілька джерел, які служать для орієнтировки спеціаліс-
тів. Одне з цих джерел — база, що стрімко розширюється, під
назвою «навчання моторним навичкам». Інші представляють собою
концепції та техніки, розроблені спеціалістами, близько знайомими
з характеристиками, проблемами та потенціалом дітей з ДЦП.

Принципи, яких обов’язково потрібно дотримуватись при
навчанні моторним навичкам: навчання новій моторній навичці —
активний процес; мотивація — важливий фактор в навчанні мотор-
ним навичкам; активні самостійні дослідження навколишнього
простору сприяють навчанню моторним навичкам; дитині може
допомогти чийсь приклад; варіативність допомагає оволодінню
навичкам; практикування навички, поки вона не буде засвоєна
добре; засвоєння однієї навички може допомогти дитині засвоїти
іншу; деякі навички можуть негативно відобразитися на засвоєнні
інших; деякі схожі моторні навички потрібно засвоювати окремо;
відповідна реакція дорослих сприяє оволодінню навичками; не
потрібно просити дитину занадто швидко хвалитися новим навич-
ками; чим більше практики, тим краще; правильне дозування три-
валості та частоти занять.

Десятиліття назад, перш ніж вчені почали вивчати результати
різних підходів в терапії, фізіотерапевти зрозуміли зі свого досвіду,
як допомагати дітям з ДЦП. Досвідчені терапевти ділились своїми
спостереженнями і тим самим вносили вклад у підвищення ефек-
тивності терапії. Одним з таких спеціалістів була Берта Бобат.
Разом зі своїм чоловіком, доктором Карелом, вони розробили
новий спосіб роботи з дітьми з ДЦП, який назвали «нейророзви-
ваюча терапія» (НРТ, Neurodevelopmental Treatment).

Багато терапевтичних технологій, які використовуються фізіо-
терапевтами в наші дні вперше були введені в дію Бертою Бобат.
Але деякі з принципів НРТ були замінені по мірі розвитку наукової
думки.

В фізіотерапевтичному лікуванні дітей з ДЦП використовують-
ся терапевтичні компоненти, які зараз признані кращими: вагове
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навантаження в правильних пропорціях; контрольований переніс
тіла; вправи у замкненому кінетичному ланцюгу; стабілізація суг-
лобів; стабілізація суглобів за допомогою правильного положення
тіла; загальні техніки стабілізації; самостабілізація; навчання фун-
кціональним навичкам. Як тільки дитина засвоїть чергову навичку,
потрібно спланувати, як включити її в повсякденне життя дитини. 

Навчання дітей з ДЦП — повільній і стомлюючий процес. Успіх
у цьому процесі залежить від тісної співпраці всієї мультидисциплі-
нарної команди спеціалістів і батьків. Тільки спільна робота —
ключ до успіху. 

АДАПТИВНІ ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ В РЕАБІЛІТАЦІЇ
ТРАВМ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБУ

Дигас Станіслав Олегович
магістр, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Туровець Ганна Миколаївна

старший викладач

Анотація. Фізична реабілітація при травмах різного виду гомілко-
востопного суглобу включає відносно тривале відновлення та викорис-
тання засобів фізичної терапії. Доведено ефективність різного виду
масажу, вся система ЛФК, теренкур, водолікування.

Annotation. Physical rehabilitation at the traumas of different kind talocr
ural to thected renewal and use of facilities of physical therapy include rela-
tively. Efficiency of different type of massage is well proven, all system ThFC,
hydropathy.

Суттєвий травматизм притаманний у спортивній діяльності,
особливо, у спортивних іграх: футболі, баскетболі, волейболі, регбі
та ін. У цих видах спорту можливі серйозні травми гомілковостоп-
ного суглобу: переломи кісток, пошкодження зв’язок, м’язів, сухо-
жилля. Загальна методика фізичної реабілітації включає наступні
основні процедури: ЛФК, комплекси фізичних вправ, різні види ходь-
би, фізіотерапію, масаж і гідромасаж, водолікування. 

Звертаємо увагу на масаж. Проводити масаж необхідно з вико-
ристанням лікувальних і зігріваючих засобів, які надають благот-
ворну дію, в результаті, період відновлення значно скорочується.
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Важливо і те, що масаж проводиться з метою відновлення функцій
травмованої ділянки, тому його необхідно поєднувати з фізичними
вправами і тепловими процедурами (до сеансу масажу).

Визначено три ступені пошкодження зв’язок. 
Пошкодження першого ступеню — це розтягнення або мікроско-

пічні розриви зв’язки, що викликають локальну хворобливість і
мінімальний набряк. При цьому навантаження цілком переноси-
мо, а на рентгенограмах немає відхилень від норми.

При пошкодженні другого ступеню спостерігаються важкі роз-
тягнення і частковий розрив зв’язки, які викликають значну хво-
робливість, помірний набряк і помірний біль при навантаженні.
Рентгенограми в стандартних проекціях малоінформативні. Проте,
при зміні положення стопи виявляється втрата функції зв’язки, що
визначається по аномальному співвідношенню таранної кістки
і вилки суглобу.

Третій ступінь пошкодження встановлюється при повному роз-
риві зв’язок. Пацієнт нездібний переносити навантаження; наголо-
шується виражена хворобливість і набряк, а іноді і деформація суг-
лоба. На стандартних рентгенограмах виявляється порушення
співвідношення таранної кістки і суглобової вилки. 

Особливості фізичної реабілітації при порушеннях зв’язок
гомілковостопного суглобу: пошкодження зв’язок першого ступе-
ня можна лікувати за допомогою тугої пов’язки, піднесеного поло-
ження кінцівки і обкладення льодом. Аплікація льоду протягом
15 хв. викликає місцеву анестезію, дозволяючи виконувати ряд
рухів в суглобі, після вправ лід знов накладається на 15 хв. Такі аплі-
кації призначаються до чотирьох разів на добу до тих пір, поки у
пацієнта не відновиться безболісна нормальна функція в суглобі.
Рішення про навантаження ухвалюється індивідуально. У разі
пошкодження зв’язок першого ступеню у людини повне віднов-
лення звичної активності не виявляється до тих пір, поки травмо-
ваний не зможе зробити коротку пробіжку, не кульгаючи, бігати з
нормальною швидкістю по кругу або фігурним доріжкам у вигляді
вісімки, не відчуваючи болю, і нарешті, не зможе зігнути стопу під
прямим кутом, не відчуваючи при цьому болю.

Пошкодження зв’язок другого ступеню краще всього лікуються
іммобілізацією суглоба пов’язкою на 5–14 діб або пов’язкою з елас-
тичного бинту. Перед накладенням пов’язки доцільно ввести в
гематому 10 мл 1 % розчину новокаїну. Пов’язку краще накладати
вологим бинтом, підводячи зовнішній край стопи. Висихаючи,
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бинт дає усадку, покращуючи фіксацію суглоба. З 3–4-ої доби при-
значають теплові процедури.

Лікування пошкоджень зв’язок третього ступеню. При повному
розриві бічних зв’язок накладають гіпсову лонгету від пальців
стопи до верхньої третини гомілки. Після спаду набряку лонгету
замінюють гіпсовою пов’язкою на термін 8–10 тижнів. Протягом
року рекомендовано носіння взуття з високим шнуруванням і супі-
наторами.

При звичному вивиху стопи проведене таке ж лікування, як і при
свіжому розриві бічних зв’язок, але терміни реабілітації подовжують-
ся. Гіпсову пов’язку накладають на 11–12 тижнів. У важких випадках
призначають постійне носіння ортопедичного взуття або здійсню-
ють хірургічне відновлення таранної-малогомілкової зв’язки.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 
ТРЕНУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ

Додік Ольга Юріївна
ІІ курс, група СПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Гордійчук Віктор Іванович
завідувач кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення, 

к. н. з фіз.-вих. та спорту
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 

vigor1959@ukr.net

Анотація. Демографічна ситуація України представляє серйозну
небезпеку, яка веде до різкого послаблення політичного, економічного
та оборонного потенціалу держави. Використання засобів фізичної
культури для підвищення фізичного здоров’я значною мірою пов’язане із
застосуванням індивідуальних тренувально-оздоровчих програм
(ІТОП) і мотиваційних настанов на зміцнення та збереження здо-
ров’я. ІТОП — це щоденні заходи, які сприяють гармонізації та вдос-
коналенню психофізичних процесів організму людини і охоплюють
широкий спектр факторів: оптимальний руховий режим, регулювання
ваги тіла, складання раціонального харчового раціону, загартовуван-
ня, очисні заходи, психорегуляцію, самомасаж та ін.

Annotation. The demographic situation in Ukraine poses a serious dan-
ger, which leads to a sharp weakening of the political, economic and defense
potential of the state. The use of physical culture to improve physical health
is largely associated with the use of individual training and health programs
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(ITOP) and motivational guidelines for strengthening and maintaining
health. ITOP is a daily activity that promotes harmonization and improve-
ment of psychophysical processes of the human body and covers a wide range
of factors: optimal motor regime, body weight regulation, preparation of a
rational diet, hardening, cleansing measures, psychoregulation, self-massage
and others.

Не дивлячись на значну кількість виконаних в останній час
наукових досліджень з проблематики удосконалення змісту та орга-
нізації тренувально-оздоровчої роботи у вищому педагогічному
навчальному закладі, ці проблеми сьогодні ще далекі від свого вирі-
шення. Крім цього, на фоні позитивної в цілому тенденції до збіль-
шення кількості вузів і кількісної маси студентів, фізичний розвиток
і стан здоров’я студентів викликають серйозну занепокоєність [5].

Внаслідок зниження темпів розвитку інфраструктури фізичної
культури у вузах і тенденції до підвищення коштовності спортивно-
оздоровчих послуг, в останнє десятиріччя значно збільшилась кіль-
кість студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної
медичної групи [2]. Тому у числі першочергових заходів, спрямова-
них на подолання кризової ситуації, що склалася, в програмних
документах уряду зазначено активне залучення студентів до систе-
матичних занять фізичною культурою.

За даними наукових досліджень в Україні склалася критична
ситуація зі станом здоров’я населення. Різко зросла захворюва-
ність, у тому числі на гіпертонічну хворобу — у три рази, стенокар-
дію — у 2,4 рази, інфаркт міокарда — 30 відсотків [7]. Несприятливі
соціально-економічні умови стали причиною зростання кількості
хворих людей у нашому суспільстві.

Майже 90 відсотків дітей, учнів і студентів мають відхилення у
здоров’ї, понад 50 відсотків — незадовільну фізичну підготовку,
близько 70 відсотків дорослого населення — низький, нижчий, ніж
середній рівні фізичного здоров’я, у тому числі, у віці 16–19
років — 61 відсоток, 20–29 років — 67,2, 30–39 років — 66, 40–49
років — 81,5, 50–59 років — 81, 60 років і старше — 98,1 відсоток.
Наприкінці століття кількість інвалідів в Україні перевищує 2 млн.
чоловік [4]. 

Незадовільний стан здоров’я населення веде до зниження
середньої тривалості життя на Україні, яка на 10–15 років коротша,
ніж у США, Японії, Франції та інших економічно розвинених краї-
нах [6].
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На основі спеціально проведеного спостереження експерти
«Фонду свободи» зробили прогноз: до 2050 року населення
України, при теперішніх темпах зниження, може скоротитися на
17 мільйонів і скласти 32 мільйони.

Прогноз «Фонду Свободи» підтверджується і незалежними
спостереженнями, проведеними експертами ООН з проблем
демографії. Виходячи з їх висновків, населення України до 2050
року зменшиться майже на 40%, тобто до 32 мільйонів [3]. Таким
чином, обидва незалежні прогнози співпадають у своїх висновках.

Більшість наукових досліджень, проведених у сфері оздоровчої
фізичної культури, вказують на те, що зазначена проблема може
бути позитивно вирішена при активному впровадженні в побут
пересічних українців раціональних, природних засобів впливу на
фізіологічні процеси організму [1].

Активізація тренувально-оздоровчої роботи серед студентів
педагогічних вузів може частково також вплинути на зазначені
негативні процеси. Особливо це стосується проведення в процесі
фізичного виховання комплексу мотиваційних заходів для оволо-
діння студентами навичками самостійної тренувально-оздоровчої
роботи. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Дубенко Ганна Вадимівна
ІІІ 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. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс-
тю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави (стаття 3 Конституції України).

Аnnotation. Persons, their life and health, honor and dignity, inviolabi-
lity and security are recognized in Ukraine as the highest social value.
Human rights and freedoms and their guarantees determine the content and
direction of the state. The state is accountable to man for his activities. The
establishment and protection of human rights and freedoms is the main duty
of the state (Article 3 of the Constitution of Ukraine).

В Україні на позначення фізичної терапії тривалий час застосо-
вувався термін «реабілітація», який був запозичений з юриспруден-
ції і означає «відновлення судом або в адміністративному порядку у
попередніх правах неправильно звинуваченого». У медицині цей
термін почав використовуватись з початку ХХ-го сторіччя.
Стосовно осіб з фізичними вадами слово «реабілітація» почало
вживатись з 1918 року, що пов’язано з організацією в Нью-Йорку
Інституту Червоного Хреста для інвалідів. 

За даними міжнародних організацій, кожний 10 мешканець
Землі є неповносправний, майже 30 мільйонів осіб щороку отриму-
ють каліцтво і різні ураження. Враховуючи збільшення на планеті
кількості людей з вродженими вадами, технократизацію суспіль-
ства, очікувалось зростання кількості інвалідів на початку XXI ст. до
одного мільярда. Отже, інвалідність — це всесвітнє соціальне
явище, до якого має бути прикута постійна увага кожної країни,
органів її державної влади та управління, науковців та медиків, пси-
хологів та педагогів, фахівців з фізичної культури та спорту.

Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні пра-
вових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-
психологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здо-
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ров’я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та громад-
ській діяльності.

Складовими загального процесу реабілітації є такі її різновиди:
1) медична — завданням якої є максимально можливе віднов-

лення стану здоров’я пацієнта засобами традиційної та нетрадицій-
ної медицини;

2) професійна — яка передбачає відновлення професійних
навичок людини або навчання новим навичкам, які відповідають
функціональним можливостям особи;

3) соціальна — яка забезпечує повернення людини до макси-
мально активного життя у суспільстві, якомога повнішу її інтегра-
цію у всі сфери його життя;

4) фізична — напрямок у сфері охорони здоров’я, покликаний,
головним чином запобігати або полегшувати рухові дисфункції
людини.

5) трудова — система заходів, розроблених з урахуванням схиль-
ностей, фізичних, розумових і психічних можливостей особи і
спрямованих на оволодіння трудовими навичками забезпечення
трудової діяльності та адаптацію у виробничих умовах, у тому числі
шляхом створення спеціальних чи спеціально пристосованих робо-
чих місць.

Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у наданні
грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації
і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні
опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови
населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і
зв’язку до особливостей інвалідів.

В останні роки у реабілітацію введено поняття «якість життя»,
що пов’язана зі здоров’ям; при цьому якість життя розглядають як
інтегральну характеристику, на яку необхідно орієнтуватись при
оцінці ефективності реабілітації хворих. Тому щорічно в Україні
при формуванні державного і місцевих бюджетів визначаються
видатки на реалізацію індивідуальних програм реабілітації інвалі-
дів, дітей-інвалідів, а також на функціонування реабілітаційних
установ — для відповідних розпорядників коштів.
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КЛАСИЧНИЙ МАСАЖ 
ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ

Карчевська Валерія Євгенівна
ІV курс, група ФТ-18-1, спеціальність « Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Бардашевський Ю. В., к. н. з фіз. вих. та спорту

Анотація. Розкрито поняття класичного масажу. Охарактеризо -
ва но види класичного масажу. Описано механізм проведення класично-
го масажу. 

Annotation. The concept of classical massage is revealed. Types of classical
massage are characterized. The mechanism of classical massage is described.

Масаж як оздоровчий та лікувально-профілактичний засіб був
відомий давно. Він зародився як засіб народної медицини і розви-
вався поруч з іншими видами лікування у багатьох племен і наро-
дів. Час виникнення масажу губиться в джерелах стародавньої
народної медицини. 

Намагання філологів пояснити зміст слова «масаж» свідчить про
давність походження цього слова. Воно приблизно однаково звучить
і відображає зміст впливу арабською, грецькою, латинською, старо-
єврейською, французькою мовами: торкатися, натискувати, місити,
погладжувати, розм’якшувати. Про історію розвитку та виникнення
масажу розповідають старовинні літературні джерела,найвідоміші з
яких створені в країнах Далекого Сходу, в Єгипті, Греції, Римі. 

Уже в VI столітті в медичних інститутах Китаю викладали
масаж. Там існували лікарсько-гімнастичні школи для підготовки
лікарів, які використовували для лікування масаж та гімнастику.
Масаж разом з натиранням тіла оліями відвідуванням лазні прий-
шов з Єгипту. «Основи масажу» [1].

В наш час спеціалісти європейських країн вважають, що історія
розвитку лікувального і спортивного масажу починаєтьсяз часів
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Еллади. Батько Античної медицини Гіппократ (460–377 рр. до н.е.)
писав з приводу лікування вивихів: «У багатьох речах лікар повинен
бути досвідченим, і не менше в масажі, бо масаж може зв’язати суг-
лоби занадто розслаблені і розм’якшити суглоб дуже тугий».

Найбільш поширений метод лікувального маса жу — ручний кла-
сичний масаж. Він є основним ме тодом у лікувальному масажі, тому
що має різноманітні прийоми, дозволяє широко варіювати до -
зування, за допомогою дотику і зору легко контро лювати точність
виконання прийомів, оцінюючи їх результат, тощо. Особливо слід
відзначити велику ефективність ручного масажу, оскільки лише
рука ми масажист може виявити зміни в тканинах масованої ділянки,
визначити необхідні точки і ціле спрямовано впливати на них. Не
заперечуючи по зитивного впливу апаратного масажу, в ліку вальній
практиці все ж таки слід віддавати пере вагу використанню ручного.

Класичний масаж — це масаж, при виконанні якого використо-
вують 4 основні класичні (за А. Ф. Вербовим) прийоми: погладжу-
вання, розтирання, розминання, вібрацію. Крім основних прийо-
мів, існують різні їх варіанти — допоміжні прийоми. Не завжди в
одній процедурі треба використовувати всі прийоми. їх можна
виконувати як однією ру кою, так і обома.

Різноманіття використовуваних у масажі при йомів та їх сполу-
чень дозволяє здійснювати вплив на органи і системи організму в
широкому діапазоні — від дуже слабкого до досить сильного. Орга -
ни і системи організму не залишаються байдужими до цього впли-
ву, вони реагують на нього різними функціональними змінами.

В основі механізму дії масажу лежать складні взаємозумовлені
рефлекторні, нейрогуморальні, нейроендокринні, обмінні проце-
си, регульовані ЦНС. Початковою ланкою у механізмі цих реакцій
є подразнення механорецепторів шкіри, які перетво рюють енергію
механічних подразнень на специ фічну активність нервової систе-
ми — у сигнали, що несуть нервовим центрам інформацію. «Масаж
загальний і самомасаж: навчально-методичний посібник для сту-
дентів факультету фізичного виховання і спорту» [2].

Масаж спричинює місцеву реакцію на ділянці механічних
масажних впливів, але, діючи рефлек торно, завжди зумовлює гене-
ралізовані відповідні реакції з боку ЦНС, що сприяють нормаліза-
ції ре гулювальної та координуючої її функції, зняттю або зменшен-
ню проявів парабіозу, стимуляції регенеративних процесів,
підвищенню реактивності орга нізму і мобілізації захисно-присто-
сувальних ме ханізмів.
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ВПЛИВ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ 
НА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Кибалюк Наталія Миколаївна
викладач Тернопільського фахового коледжу Університету «Україна»

Анотація. Людське життя пронизане часом, який організує та
інтегрує всі його біологічні, психологічні, культурні, соціальні рівні та
структури. Світ — це не просто навколишнє середовище, а єдиний
наш дім, в якому треба жити працювати й відпочивати 

Annotation. Human life is pierced sometimes, what will organize and will
integrate all him biological, psychological, social standards of culture and
structures. The world is a simply not environment, but our only house in that
it is necessary to live to work and have a rest.

Після промови шведської екоактивістки Грети Тунберг на самі-
ті ООН світ вкотре заговорив про екологічні проблеми та шляхи їх
вирішення. Промова носила досить емоційний характер, але лево-
ва частина правди в ній все-таки була. ЇЇ підтримували та обгово-
рювали у багатьох країнах світу. Світова спільнота виходить з того,
що головний шлях вирішення екологічної проблеми — така органі-
зація виробничої та невиробничої діяльності людей, яка забезпе-
чить нормальний розвиток і перетворення навколишнього середо-
вища в інтересах всього людства і кожної людини зокрема.

Право громадян на безпечне для життя й здоров’я довкілля — це
закріплена Конституцією України і забезпечена державою можли-
вість суб’єкта проживати в середовищі, яке не завдає шкоди здо-
ров’ю, користуватися для задоволення своїх життєво необхідних
потреб безпечними природними благами, вимагати від держави, а
також інших фізичних та юридичних осіб виконання екологічної
безпеки, а у випадку їх порушення звертатися за захистом поруше-
ного права до компетентних органів. Зміст права на безпечне для
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життя і здоров’я довкілля складається з конкретних юридичних
можливостей, які надаються та гарантуються суб’єкту, а саме: мож-
ливість проживати у навколишньому середовищі, яке відповідає
вимогам екологічної безпеки; можливість звернутися по сприяння
в реалізації права на безпечне довкілля до органів державної влади
і місцевого самоврядування, до установ, організацій незалежно від
форм власності, до компетенції яких належить вирішення порушен-
ня у зверненнях питань; можливість вимагати від інших осіб дотри-
мання правил забезпечення безпечного довкілля; можливість у
будь-який час звернутися до суду або захистити своє право на без-
печне довкілля в інший спосіб, не забороненими законом засобами.

Екологічна проблема — це зміна природного середовища в
результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і
функціонування природних ландшафтів і призводить до негатив-
них соціальних, економічних та ін. наслідків. Україна має велику
кількість екологічних проблем: забруднення повітря, проблема
сміття, виснаження збіднілих чорноземів.

Але є шляхи вирішення глобальних екологічних проблем.
Людина має можливість впливати на хід природних процесів, під-
коряти сили природи, опановувати майже всі доступні відновні і
невідновні природні ресурси, але разом з тим, перш за все — не
забруднювати і руйнувати довкілля.

Вирішити проблему забруднення повітря може отримання
електроенергії із чистих джерел «зеленої енергетики, енергії сонця
і вітру. Також припинити неконтрольовану вирубку наших лісів.
Щодо сміттєвої проблеми, яка є у топі сьогодення, треба невід-
кладно подбати за утилізаційну інфраструктуру переробки сміття.
Адже звалища можуть стати додатковими джерелами доходів, тери-
кони сміття можуть стати джерелом добрив чи горючого газу. 

Для розвитку сільськогосподарського виробництва винятково
велике значення має раціональне використання землі, максималь-
не зменшення вилучення сіль ськогосподарських угідь для промис-
лового, житлового й транспортного будівництва. Для стабілізації
земельного фонду повинна проводитись рекультивація і система-
тичне відновлення її родючості.

Важливою є охорона водних ресурсів. Джерелами забру днення
внутрішніх вод неочищеними стоками є передусім промислові та
комунальні підприємства, сільське господарство. Особливо забруд-
нюють ся водойми мінеральними добривами й пестицидами.
Першочергове завдання по усуненню цієї проблеми — використан-
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ня органічних добрив, якими споконвіку користувались українські
аграрії, вирощуючи екологічно чисту продукцію. Кожен ресурс
колись вичерпується і тому необхідно свідомо та практично спожи-
вати природні ресурси, розуміючи, що вони — вичерпні. 

Важливу роль для вирішення екологічних проблем має вихо-
вання культури бережного споживання ресурсів. Займатися еколо-
гічним вихованням треба з шкільної парти. Головна думка, яку
дитина має зрозуміти — природа — живий організм, її треба берег-
ти, шанувати і примножувати.

Енергетичне забезпечення високого рівня життя і охорони
довкілля — це напрям до вирішення соціальних проблем, в т.ч. охо-
рони здоров’я, продовження біологічного життя людини, народ-
ження здорових дітей, підвищення активності і працездатності,
комфортного співіснування людини і природи.

Екологічна культура допоможе вирішити низку соціальних про-
блем. На часі — використання науково-технічного прогресу для
охорони природи й забезпечення високого рівня життя, обмеження
споживчого відношення до природи.

Глобальна проблема екологічного забруднення буде існувати до
тих пір, поки все людство не об’єднається для її вирішення, тому
що від цього належить майбутнє наступних поколінь. Як говорить
древня індійська сентенція: «Природа — це не те, що ми отримали
у спадщину від пращурів, а те що ми взяли у позику від нащадків».

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ
ФІЗИЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Ключук Микола Вікторович
ІІ курс, група СПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Гордійчук Віктор Іванович
завідувач кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення, 

к. н. з фіз.-вих. та спорту
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Анотація. Незадовільний стан здоров’я мають 80–90 % дітей
шкільного віку. Науковці виявили низку функціональних, морфологіч-
них та рухових особливостей розвитку сільських школярів, порівняно з
міськими. Якщо за даними наукових досліджень кінця минулого сто-
ліття фізичний стан та адаптаційні можливості підлітків сільських
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шкіл мало відрізнялися, а за окремими показниками могли перевищува-
ти такі в міських школярів, то сучасні дані засвідчують виразну про-
тилежну тенденцію. Зокрема, виявлено зниження рівня розвитку сіль-
ських дітей за антропометричними й кардіо–респіраторними
показниками та фізичною підготовленістю. У сільських школярів існує
проблема сезонної активності: вони активніші влітку, тоді як
міські — значно активніші в зимовий період.

Annotation. 80–90% of school-age children have poor health. Scientists
have identified a number of functional, morphological and motor features of
rural school development, compared with urban. If, according to research at
the end of the last century, the physical condition and adaptive capacity of
adolescents in rural schools differed little, and in some respects could exceed
those of urban schoolchildren, the current data show a clear opposite trend. In
particular, a decrease in the level of development of rural children in terms of
anthropometric and cardio-respiratory indicators and physical fitness was
revealed. Rural schoolchildren have a problem with seasonal activity: they are
more active in summer, while urban students are much more active in winter.

Зміцнення та збереження здоров’я підлітків, підвищення рівня
їхньої рухової активності є найактуальнішими з головних завдань,
які тепер гостро стоять перед українським суспільством.

Науковці вважають, що одним із основних завдань фізичного
виховання є підвищення рухової активності як невід’ємної частини
способу життя та поведінки дітей. Рівень рухової активності в
шкільному віці залежить від організації фізичного виховання в
школі, участі дітей у спеціально організованих та самостійних
заняттях фізичною культурою в позанавчальний час [3; 5].

Доведено, що сучасна система фізичного виховання, детермі-
нована завданнями прикладної фізичної підготовки, всупереч
комплексному підходу до реалізації всіх цінностей фізичної культу-
ри не в змозі забезпечити оптимальний рівень рухової активності та
розвитку фізичних можливостей та вимагає удосконалення.
З метою покращення фізичного стану школярів на сучасному етапі
розвитку суспільства виникає досить гостра необхідність наукових
пошуків методів підвищення, удосконалення системи фізичного
виховання, ведуться пошуки принципово нових підходів, засобів,
технологій [7; 2].

Виховання з дитинства потреб до занять фізичними вправами
повинно створити реальну базу для здорового способу життя у
подальшому [8; 1].
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Аналіз стану здоров’я, параметрів фізичного розвитку й фізич-
ної підготовленості дітей та учнівської молоді останніх десятиліть
засвідчує достовірне порушення цих життєво важливих для підрос-
таючого організму складових. 

Провідними факторами формування здоров’я дітей і підлітків у
шкільному віці є рівень шкільного навантаження та організація
навчання і виховання [6].

Для зміцнення здоров’я підлітків особливу роль відіграє засто-
сування різноманітних раціональних рухових режимів і оздоровчо-
фізичних вправ, які б задовольняли вимоги навчального процесу й
відповідали закономірностям розвитку фізичних якостей школярів.
Особливого значення набуває організація і проведення навчально-
го процесу з фізичного виховання школярів з урахуванням регіону
проживання, особливо в сільських місцевостях, де несприятливі
соціально-економічні умови негативно впливають на організм під-
літків [4].

Науковці вважають, що найбільш раціональний і перспективний
типовий підхід за умови науково обґрунтованого застосування про-
гресивних засобів і методів фізичного виховання, що вимагають
напруженої, але адекватної діяльності всіх життєво важливих систем.

Отже, факти невтішного стану здоров’я підлітків, і сільських
школярів зокрема, вказують на те, що нині найактуальнішими
питаннями фізичного виховання слід вважати проблему розвитку
їхніх рухових якостей та адаптивних можливостей функціональних
систем, загальної фізичної працездатності та позитивної мотивації
до занять фізичними вправами. 
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НАУКОВО-БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ПОПЕРЕДЖЕННІ НАСЛІДКІВ

СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ

Колядич Оксана Іванівна
старший викладач
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Анотація. Сучасне життя, безперервні інформаційні потоки, гло-
балізаційні зміни спонукають організм працювати на повну силу.
Стресова сигналізація не відключається, і згодом людина виснажу-
ється. Симптоми стресового стану залежать як від обставин, так і
особливостей самого організму. Стресові фактори впливають на
обмін речовин, на механізми регуляції фізіологічних функцій, стан
тканин, внутрішніх органів і систем. Будь-яка регулярна фізична
активність дуже корисна для здоров’я і профілактики наслідків
стресових ситуацій. Завдяки здатності організму до саморегуляції
відбувається його адаптація до змін зовнішнього середовища, організм
стає стійкішим до негативних факторів і життєздатнішим.

Annotation. Modern life, continuous information flows, globalization
changes motivate the body to work at full capacity. The stress alarm is not
turned off, and later the person becomes exhausted. The symptoms of stress
are very different and depend on both the circumstances and the character-
istics of the body. Stress factors affect metabolism, the mechanisms of regula-
tion of physiological functions, the condition of tissues, internal organs and
systems. Any regular physical activity is very useful for health and prevention
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of the consequences of stressful situations. Due to the body’s ability to self-
regulate, it adapts to changes in the environment, the body becomes more
resistant to negative factors and more viable.

У наш час високих технологій і швидкостей, ми все більше під-
даємося впливу важких навантажень, як фізичних, так і розумових.
Сучасне людство знаходиться у постійній емоційній і нервової
напруженості. Часто в кінці дня ми шкодуємо, що не можемо штуч-
но вимкнути думки і часом ще довго прокручуємо події, варіанти,
рішення, можливі результати, тим самим посилюючи навантажен-
ня на розумовий центр. Нарешті настає момент, коли приходить
надзвичайне відчуття виснаження. Додати до цього зовнішні чин-
ники, інформаційне перенавантаження, проблеми в навчанні чи на
роботі, і маємо справу з хронічним стресом, який впливає на емо-
ції, настрій та поведінку людини. Симптомами хронічного стресу
можуть бути: дратівливість, тривожність, депресія, головні болі,,
безсоння, а наслідками: порушення стану фізичного, психічного і
соціального здоров’я.

Єдиний дієвий спосіб допомогти мозку розслабитися, спряму-
вати його увагу на інший подразник. Кращий спосіб для цього —
фізичні навантаження, тобто систематична рухова активність. При
цьому, абсолютно не важливий її вид. Бігова доріжка, велотрена-
жер, плавання чи вправи з обтяженнями — важливе істотне наван-
таження і зосередженість, які допоможуть переключити увагу з
поточних проблем на виконання вправ. 

Тіло і розум — це єдина біологічна система. Впливаючи на тіло,
ми тим самим змушуємо мозок перемикати увагу. Тобто, мозок
починає стежити за рухами і відчуттями тіла. А проблеми, що зда-
ються нерозв’язними, відходять на другий план. Це і є розслаблен-
ня і відпочинок розуму від ситуацій, що викликають напруження і
стрес.

Робота скелетних м’язів супроводжується посиленим припли-
вом до них крові. У результаті м’язові волокна краще забезпечують-
ся поживними речовинами і киснем, відбувається інтенсивне виве-
дення з організму продуктів метаболізму. Це, в свою чергу, сприяє
збільшенню об’єму м’язів, сили їхнього скорочення і витривалості.
Людина набуває красивої, привабливої статури, яка вирізняє її
серед оточуючих.

Заняття фізичними вправами одразу позначаються на роботі
дихальної системи. Під час цих вправ дихання стає глибшим і час-
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тішим, відбувається розкриття та розширення бронхів та легеневих
альвеол, через легені проходить більше повітря, збільшується наси-
чення крові киснем, внаслідок якого покращується забезпечення
киснем усіх органів і тканин організму, нормалізується обмін речо-
вин, зменшується кількість токсичних речовин у тканинах.

При достатній руховій активності збільшується частота і сила
скорочення м’язів серця, з’являються нові коронарні судини, в
результаті чого покращується живлення серця, стає значно витри-
валішим до фізичного навантаження. У тренованих людей у стані
спокою за рахунок підвищення сили серцевих скорочень частота
пульсу зменшується, завдяки чому збільшується тривалість фази
діастоли серця, що, в свою чергу, забезпечує необхідний відпочи-
нок міокарда, нормалізує метаболічні процеси у ньому. Серце фун-
кціонує економніше й ефективніше.

Внаслідок фізичних вправ розширюються і відкриваються кро-
воносні судини. Зовнішньо це проявляється почервонінням шкіри,
посиленим потовиділенням. При цьому покращується рух венозної
крові до серця, тобто скелетні м’язи виконують функцію «м’язово-
го насоса». Збагачена киснем і поживними речовинами кров надхо-
дить через розкриті артеріоли і капіляри до всіх внутрішніх органів,
центральної нервової системи та ендокринних залоз. Ось чому
повніше відновлюються функції головного мозку, покращується
пам’ять і мислення. Вплив фізичних вправ на нервову систему
полягає в розвитку координації різноманітних рухів, регуляції фун-
кцій серцево-судинної і дихальної систем, в тренуванні адаптацій-
них механізмів. Крім цього, при роботі м’язів від них у центральну
нервову систему надходить потужний потік нервових імпульсів, що
надзвичайно важливо для підтримки її тонусу.

Стимулюючу дію мають помірні фізичні навантаження на залози
внутрішньої секреції, гормони яких разом із нервовою системою є
основою адаптаційних механізмів. Таким чином, підвищується стій-
кість організму до дії несприятливих чинників навколишнього сере-
довища: стресових ситуацій, високих та низьких температур, радіації,
мікроорганізмів, які спричиняють простудні захворювання тощо.

Систематичні фізичні навантаження стимулюють більш глибо-
кий сон, а отже, знижують нічну активність мозку і покращують
його відпочинок, що також знижує рівень гормонів стресу.

Усі ці дані свідчать про надзвичайно важливу роль рухової
активності у протидії негативним факторам та покращенню жит-
тєздатності організму.
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Анотація. Проблема погіршення стану здоровўя дітей в Україні є
взагалі однією з найгостріших у соціальній програмі суспільства.
Захворювання органів дихання, особливо хронічні, завдають велику
шкоду організму дітей і підлітків. Одними з найбільш поширених
захворювань у цьому віці є хронічні неспецифічні захворювання легенів.
Зростаюча частота хронічних бронхолегеневих захворювань у дитячо-
му віці в останнє десятиріччя робить актуальним вивчення нових,
високоефективних, по-можливості, індивідуальних та безпечних
методів лікування. 

Annotation. The problem of deteriorating children’s health in Ukraine is
generally one of the most acute in the social program of society. Respiratory
diseases, especially chronic ones, cause great harm to the body of children
and adolescents. One of the most common diseases at this age is chronic non-
specific lung disease. The growing incidence of chronic bronchopulmonary
diseases in children in the last decade makes it important to study new, hig-
hly effective, if possible, individual and safe treatments.

Погіршення стану здоров’я і зниження рівня фізичної підготов-
леності дошкільників, учнів і студентів невпинно прогресує. У
свою чергу, з початком відвідування школи рухова активність дітей
знижується, що також пов’язано зі зростанням захворюваності.
Статистика свідчить, що 90 % дітей, учнів і студентів нашої країни
мають відхилення у стані здоров`я, а понад 50 % — незадовільний
стан фізичної підготовленості, 63 % учнів — порушення постави,
45–50 % старшокласників потерпають від різних неврозів [7]. І це
не повний перелік недугів. Особливу увагу в діяльності кожної
школи слід приділяти роботі з дітьми, які за станом здоров’я відне-
сені до спеціальної медичної групи. 

За останні роки кількість учнів, віднесених за станом здоров’я
до спеціальної медичної групи, збільшилась майже у чотири рази і
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становить 11,2 %. Така ситуація потребує особливого ставлення до
стану здоров’я учнів у школі.

Однією з форм фізичної реабілітації, яку рекомендують засто-
совувати у фізичному вихованні ослаблених школярів, є різнома-
нітні ігри. Завданнями рухливих ігор має бути загальне зміцнення
ослаблених дітей, їхнього опорно-рухового апарату, посилення
м’язового корсета, поліпшення кардіореспіраторних функцій. 

Для збереження, зміцнення та відновлення здоров’я школярам
рекомендують деякі тренажерні засоби та групи вправ. Так, на сер-
цево-судинну та дихальну системи особливо впливають бігові, кро-
кові тренажери, на органи травлення — веслувальні, на кістково-
м’язову — веловеслувальні, на нервову — крокові, імітатори
плавання [3].

Позитивний вплив туристичної діяльності на фізичний розви-
ток школярів виявився в змінах силових показників, в значній різ-
ниці показників станової сили, відмічаються і переваги розвитку
ЖЄЛ, відбуваються значні зрушення в динаміці серцевих скоро-
чень обох шлуночків. У дітей, які систематично займаються турис-
тичною роботою, продуктивність уваги вища в середньому на 17%,
обсяг пам’яті — на 9% [7]. 

Для розвитку творчої активності та фізичної підготовленості:
витривалості, швидкісних якостей і сили використовують рухливі
ігри, українські народні ігри [5]. Велика увага зараз приділяється
викладанню футболу в загальноосвітніх школах [6].

Щоб запобігти розумовій утомі, підвищити працездатність
учнів, на уроках проводяться фізкультурні хвилинки і фізкультурні
паузи, які відіграють значну роль у фізичному вихованні. [2].

На початковому етапі занять у спеціальних медичних групах
важливо застосовувати активний відпочинок у вигляді чергування
роботи м’язів, а також «розсіювання» навантаження на великі
м’язи тулуба та кінцівок. Не рекомендують виконувати учням спе-
ціальних груп вправи анаеробного характеру. Вони різко збільшу-
ють навантаження на центральну нервову систему, органи кровоо-
бігу, печінку та нирки [4]. 

Більш високий оздоровчий ефект у спеціальних медичних гру-
пах виявляють комплексні застосування різноманітних форм
занять. Крім уроків фізичного виховання, з цією метою пропону-
ють використовувати ранкову гігієнічну гімнастику, домашнє зав-
дання, а також фізичні вправи, які виконують у процесі навчальних
занять: вступна гімнастика, фізкультпаузи, фізкультхвилини [1]. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ 
АКУШЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ ПРИ СИМФІЗИТІ ВАГІТНИХ

Купріяненко Анжела Василівна
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах проаналізовано доцільність застосування
фізичної терапії при симфізиті вагітних.

Визначено, що сімфізіопатії є одним з ускладнень з боку опорно-
рухової системи, що розвиваються в другій половині вагітності і поло-
гах, здатним обмежити функціональні можливості пацієнток, погір-
шити якість життя.

Використання руху як лікувального засобу у вигляді спеціально
підібраних комплексів фізичних вправ, роблять цей метод фізичної
терапії особливо цінним під час вагітності, коли застосування лікар-
ських препаратів може негативно впливати на розвиток плода.
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Annotation. The abstracts of the use of physical therapy in symphysis of
pregnant women are analyzed in the abstracts.

It is determined that symphysiopathies are one of the complications of the
musculoskeletal system that develop in the second half of pregnancy and
childbirth, can limit the functionality of patients, worsen the quality of life.

The use of movement as a treatment in the form of specially selected sets of
exercises, make this method of physical therapy especially valuable during preg-
nancy, when the use of drugs can adversely affect the development of the fetus.

Вагітність — особливий стан жіночого організму, при якому від-
буваються суттєві гормональні зміни. Під час вагітності організм
перебудовується та отримує подвійне навантаження.

Опорно-руховий апарат жінки іноді може зазнавати зміни в цей
період.

Дисфункція лобкового симфізу може заподіяти серйозний біль
і вплинути на якість життя жінки. 

Мета роботи: науково обгрунтувати та впровадити програму з
фізичної реабілітації для вагітних з симфізитом для застосування в
акушерській практиці.

В результаті перерозтягнення та загальної слабкості м’язів,
часто призводять дискомфортом в передній або задній частині
тазових суглобів.

Дисфункція лобкового симфізу або симфізит пов’язаний з дис-
комфортом в передній або задній частині тазових суглобів. 

Дисфункція лобкового симфізу — стан, який викликає надмірний
рух лобкового симфізу. Сімфізіт при вагітності проявляється болем в
кістках таза в зв’язку з їх розбіжністю і зайвою рухливістю [2].

Цей процес обумовлюється зміною консистенції зв’язок, які
отримують більш размягченную форму, а також набряком даної
області. В результаті лобкові кістки поступово віддаляються один
від одного, а їх зчленування набуває велику рухливість. Розвиток
відносної слабкості зв’язок — дія релаксину і прогестерону. Лонне
зчленування стає рухливим і розходиться на 0,5–0,6 см приблизно
у 28–30 тижнів, що призводить до нестійкої ходи. І такі болі нази-
вають сімфізіопатії [3].

Використання руху як лікувального засобу у вигляді спеціально
підібраних комплексів фізичних вправ зміцнюють весь організм
жінки, покращують роботу серцево-судинної та інших систем,
забезпечують повноцінне насичення організму киснем, що необ-
хідно для внутрішньоутробного розвитку плода.
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Комплекси вправ складаються із загально розвиваючих вправ,
дихальних i спеціальних. Спеціальними вправами вагітних є впра-
ви для зміцнення м’язів живота, довгих м’язів спини i тих, що під-
тримують склепіння стопи; вправи на загальне розслаблення
м’язів, напруження окремих м’язових груп при одночасному роз-
слабленні інших. Обов’язково використовують вправи для підви-
щення еластичності м’язів тазового дна — різноманітні рухи пря-
мими і зігнутими ногами з максимально можливою амплітудою, які
виконуються з різних вихідних положень [4].

При складанні програми необхідно враховувати особливості
вагітної жінки з симфізитом, перебіг самої вагітності. Також при
проведенні консультації необхідно провести фізичне обстеження,
дані діагностики патології та після цього складати програму фізич-
ної терапії з використанням фізичних вправ та інших додаткових
засобів фізичної терапії [5]. 

Завдання фізичної реабілітації в акушерській практиці такі:
зміцнення нервової системи; підвищення обміну речовин; поліп-
шення кровообігу, дихання; зміцнення м’язів, які беруть участь в
пологовій діяльності (м’язи черевного пресу, тазового дна та про-
межини); навчання правильному диханню (його ритму, амплітуди,
сили); підвищення фізичного, емоційного тонусу жінки та підготу-
вати її до пологів.
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Анотація. Травми опорно-рухового апарата займають одне із про-
відних місць по поширеності серед населення різних країн, що визнача-
ється як постійним навантаженням на нього, так і особливостями
будови. Переломи трубчастих кісток нижніх кінцівок є однією із при-
чин тимчасової непрацездатності, а в ряді випадків і причиною інва-
лідності хворих. При середній тривалості лікування переломів труб-
частих кісток 6–8 місяців 14–15% тематичних хворих залишаються
інвалідами.

Annotation. Injuries of the musculoskeletal system occupy one of the
leading places in prevalence among the population of different countries,
which is determined by both the constant load on it and the peculiarities of
the structure. Fractures of the tubular bones of the lower extremities are one
of the causes of temporary disability, and in some cases the cause of disabil-
ity of patients. At average duration of treatment of fractures of tubular bones
of 6–8 months 14–15% of thematic patients remain disabled.

Проблема повноцінного застосування методів фізичної реабілі-
тації для відновного лікування травм і ушкоджень у хворих травма-
тологічного профілю залишається дотепер однією з актуальних у
медицині й кінезитерапії [6 та ін.]. Вона обумовлена в першу чергу
поширенням і неухильним ростом травматизму.

За даними фахівців, переломи довгих трубчастих кісток станов-
лять від 48 до 70% серед всіх ушкоджень кісток скелету [4]. 

Згідно даних академії медичних наук України, кількість хворих,
потребуючих надання травматолого-ортопедичної допомоги
неухильно росте. Причини травм у різних літературних джерелах
є різними. Більшість практикуючих лікарів сходиться в думці пере-
важаючого числа дорожньо-транспортного й побутового травма -
тизму [3].

Наявність перелому кісток гомілки й стегна вимагає надання
спеціалізованої екстреної допомоги в перші три доби від моменту
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одержання травми, тобто тоді, коли є можливість зіставити кістко-
ві фрагменти, використовуючи при цьому скелетне витягнення або
відкриту репозицію (зіставлення) з фіксацією стрижнями, пласти-
нами, шурупами або накладенням апарата зовнішньої фіксації.

Лікування переломів ґрунтується на створенні наступного ком-
плексу умов: повне зіставлення відламків, висока міцність їхньої
фіксації, збереження кровопостачання кістки, збереження опорної
й рухової функції ушкодженої кінцівки, мобільність хворого з пер-
ших днів лікування [1]. 

Існує 3 методи лікування діафізарних переломів кісток стегна й
гомілки: консервативний, функціональний і оперативний.
Консервативний і функціональний методи лікування не в змозі
забезпечити виконання перерахованого вище комплексу умов [2].

Оперативний метод лікування діафізарних переломів кісток
містить у собі:

– накістний остеосинтез із застосуванням накістних пластин і
гвинтів;

– інтрамедулярний остеосинтез із застосуванням внутрікістко-
вих штифтів;

– крізькістковий остеосинтез із застосуванням апаратів зовніш-
ньої фіксації [2].

Більшість учених, що працюють в області відновного лікування
травматологічних хворих [5 та ін.] відзначають, що сучасна патоге-
нетично обґрунтована фізична реабілітація даного контингенту
хворих повинна бути, насамперед, забезпечена сукупним застосу-
ванням різних способів консервативного й оперативного лікування
й диференціюватися залежно від локалізації травми, її механізму,
характеру ушкодження, важкості й періоду захворювання й віднов-
ного лікування. При цьому підкреслюється як обов’язковий ком-
понент — суворе врахування ступеня компенсації порушених фун-
кцій організму, а залежно від останньої вибір засобів і методів
лікувальної тактики.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ

Левченко Марія Юріївна
магістр, група ЗФН-20-1м, 

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Любенко Валерій Олексійович
канд. мед. наук, доцент

Анотація. Обгрунтовано сучасні засоби фізичної реабілітації при
усіх видах ожиріння людини. Доведено ефективність реабілітаційного
процесу при поєднанні традиційних та нетрадиційних засобів і мето-
дів сучасної фізичної терапії при ожирінні.

Annotation. Modern facilities of physical rehabilitation are reasonable
at all types of obesity of man. Efficiency of rehabilitation therapy at obesity.

Завдяки росту рівня життя населення та характерного для
сучасного суспільства, малорухомого способу життя, нераціональ-
ного харчування зі збільшенням кількості рафінованих продуктів,
постійних психологічних стресів — світова спільнота у XXI столітті
постала перед глобальною медико-соціальною проблемою надмір-
ної ваги та ожиріння.
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Ожиріння належить до найбільш поширених хронічних захво-
рювань, які призводять до ранньої втрати працездатності і високої
смертності. Ожиріння — це захворювання, при якому надлишко-
вий накопичений жир у тілі несприятливо впливає на стан здо-
ров’я, призводячи до зменшення середньої тривалості життя та
збільшення проблем зі здоров’ям

Найпоширенішим видом первинного ожиріння є аліментарне
ожиріння, тобто основною причиною появи надлишкової жирової
тканини і розвитку ожиріння є дисбаланс між надходженням енер-
гетичних сполук в організм та їх витратами. Цей тип поведінки
визначається не тільки фізіологічною потребою, але й особистісни-
ми особливостями людини, специфікою її життєвого досвід. 

Доведено, що харчова потреба може виконувати різноманітні
функції: розрядки психоемоційного напруження; чуттєвої насолоди;
спілкування (перебування у колективі); самоствердження (уявлення
про престижність їжі); підтримку певних ритуалів або звичок (релі-
гійні, сімейні традиції); компенсації незадоволених потреб (у спілку-
ванні, батьківській турботі, тощо); нагороди чи заохочення за раху-
нок смакових якостей їжі; задоволення естетичної потреби, тощо.

Визначено, що однією з основних причин виникнення ожирін-
ня поряд з порушенням режиму харчування є зниження фізичної
активності людини, тому проведення реабілітації з використанням
фізичних вправ при даному захворюванні є досить аргументованим.

Регулярні заняття фізичною активністю належних рівнів серед
дорослих людей дозволяють знизити ризик розвитку високого
кров’яного тиску, ішемічної хвороби серця, інсульту, діабету, раку
молочної залози і товстої кишки, депресії і ризик падінь; сприяють
зміцненню здоров’я кісток і поліпшенню функціонального здоров’я
і є основною детермінантою витрати енергії і, отже, виконують вирі-
шальну роль в енергетичному обміні і підтриманні належної ваги.

Використання сучасних традиційних та нетрадиційних засобів
фізичної терапії при усіх видах ожиріння, а саме: систему ЛФК,
плавання, аквааеробіку, фітнес, терренкур, дихальні гімнастики:
бодіфлекс, оксісайз, цзяньфей, холотропне дихання, цигун, дихан-
ня по Бутейко, дихальна гімнастика Стрельникової, а також кліма-
тотерапія (аеротерапія, геліотерапія, повітряні ванни, купання),
бальнеотерапія (ванни, душі, мінеральні води), теплолікування у
санаторно-курортних умовах) і ін. сприяють зниженню масу тіла,
поліпшити стан внутрішніх органів, поліпшенню функції вегета-
тивної нервової системи, а головне поліпшити якість життя. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ

Любенко Валерій Олексійович
канд. мед. наук, доцент

Коваленко Олександр Михайлович
магістрант, група ФТ-20-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У роботі наголошено, що створення реабілітаційної сис-
теми для хворих із захворюваннями легень вимагає наукового обгрун-
тування лікувально-реабілітаційних дій. Необхідна подальша дифе-
ренціація та індивідуалізація реабілітаційних програм для конкретних
хворих. Доведено, що лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапев-
тичні процедури сприяють підвищенню ефективності комплексного
лікування хворих пневмоніями.

Annotation. It is in process marked that creation of the rehabilitation sys-
tem for patients with the diseases of lungs requires the scientific ground of
curatively rehabilitation actions. Necessary further differentiation and indi-
vidualization of the rehabilitation programs are for concrete patients. It is
well-proven that curative physical education, massage, physical therapy pro-
cedures assist the increase of efficiency of holier of patients pneumonias

Фізична реабілітація впевнено входить в практику лікування
легеневих захворювань, у тому числі і пневмоній. Даній проблемі
присвячена велика кількість публікацій, автори яких пропонують і
обгрунтовують різні методи реабілітаційної терапії. Створення реа-
білітаційної системи для хворих із захворюваннями легень вимагає
наукового обгрунтування лікувально-реабілітаційних дій. 

Лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтичні процедури
сприяють підвищенню ефективності комплексного лікування хво-
рих пневмоніями, а наявні дані про зв’язки між вісцеральними і
соматичними структурами, завдяки вісцеро-вісцеральним, вісце-
ро-моторним і моторно-вісцеральним взаємозв’язкам, дозволяють
припустити можливість підвищення ефективності лікування паці-
єнтів з пневмоніями шляхом комплексного впливу на міофасціаль-
ні структури, залучені в патологічний процес за допомогою дифе-
ренційованих програм фізичних тренувань.

Основними принципами фізичної реабілітації пульмонологіч-
них хворих є ранній початок, комплексність і раціональність, облік
клінічних особливостей патології, індивідуальних, психологічних
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факторів, безперервність і спадкоємність лікування (в стаціонарі,
поліклініці, на санаторно-курортному етапі).

У дослідженнях використано систему ЛФК, а саме: фізичні
вправи, переважно ізотонічного (динамічного) характеру, що охоп-
люють дрібні і середні м’язові групи; дихальні вправи — статичні
(ізометричні) і динамічні (ізотонічні), довільно кероване (локалізо-
ване) дихання. Звернено увагу на виконання поворотів і нахилів
тулуба для попередження плевральних спайок.

Використано форми ЛФК: ранкова гімнастика (10–15 хв), ліку-
вальна гімнастика (20–25 хв), самостійні заняття фізичними впра-
вами, тренувальна ходьба сходами, дозована ходьба та ін. Заняття
проводяться в положенні хворого сидячи і стоячи, вправи охоплю-
ють всі м’язові групи, використовуються різні предмети і снаряди.

КОРЕКЦІЯ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ 
ПАЦІЄНТІВ З НАСЛІДКАМИ 

ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ 
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Любенко Валерій Олексійович
канд. мед. наук, доцент

Микитенко Артем Андрійович
магістрант, група ФТ-20-1м, 

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах наведені дані щодо фізичної реабілітації пацієн-
тів з дитячим церебральним паралічем. Обгрунтовано особливості
фізичної реабілітації пацієнтів з ДЦП при різноманітних прогресую-
чих та непрогресуючих органічних уражень головного мозку.

Annotation. In theses the resulted is given in relation to the physical reha-
bilitation of patients with child’s cerebral paralysis. The features of physical
rehabilitation of patients are reasonable from CCP at various making
progress and unmaking progress organic defeats of cerebrum.

Зростання хронічної та поєднаної патології призвело до
поглиблення процесу інвалідизації дитячого населення. На сьогод-
ні проблема дітей-інвалідів в Україні набуває особливого значення
у зв’язку з постійним зростанням їх частки в структурі дитячого
населення.
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Рухові порушення по спастичному типу та у вигляді гіперкіне-
тичного синдрому виникають внаслідок різноманітних не прогре-
суючих органічних уражень головного мозку. До непрогресуючих
уражень, які можуть ушкоджувати головний мозок плода та ново-
народженого, окрім гіпоксично-ішемічного ушкодження в пре-
перинатальний період, відносяться також вади розвитку головного
мозку, геморагічні ураження головного мозку, внутрішньоутробні
інфекції, ураження головного мозку в постнатальний період;
менінгіт, енцефаліт.

В дитячому віці рухові порушення найчастіше зустрічаються
при церебральному паралічу. Церебральний параліч є однією з най-
більш частих причин дитячої інвалідності, поширення ДЦП у
Європі становить від 2 до 3 на 1000 живих новонароджених.

Метою реабілітації дітей з руховими порушеннями є зменшен-
ня проявів клінічної симптоматики — лікування болю, підвищення
рівня рухової функціональної активності, полегшення догляду за
дитиною, попередження виникнення ускладнень. 

В комбінації з іншими втручаннями, які направлені на корек-
цію асоціативних рухових порушень та супутньої симптоматики,
сприяти незалежності та досягненню найбільш повної соціальної
інтеграції для дітей з обмеженими можливостями здоров’я. 

Велика кількість методик лікування та реабілітації застосову-
ється в реабілітаційному процесі дитини з руховими порушеннями,
зі значними варіаціями в клінічній практиці.

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що інвалід-
ність пов’язана не тільки з втратою працездатності, а й з обмежен-
ням рухової діяльності, дана категорія осіб перебуває у вимушених
умовах дефіциту рухової активності, серед яких значну частку
(більше 750 тис.) складають діти, хворі на дитячий церебральний
параліч (ДЦП). У силу даних обставин пацієнти з наслідками ДЦП
у значній мірі схильні до негативного впливу гіподинамії. 

Повноцінна інтеграція таких юнаків і дівчат у суспільство різ-
номанітними засобами реабілітації є актуальним завданням сього-
дення. Правильна побудова і проведення комплексу заходів фізич-
ної реабілітації є обов’язковими, оскільки відзначаються великим
потенціалом для корекції і вдосконалення моторики людей з обме-
женими можливостями.
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ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Любенко Валерій Олексійович
канд. мед. наук, доцент

Скаковська Марина Вікторівна
магістрант, група ФТ-20-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У доповіді розглянуто сучасні тенденції фізичної реабі-
літації хворих на бронхіальну астму. Визначенні засоби та методи
фізичної реабілітації при астмі. Показано провідне місце фізичної
терапії у реабілітації та відновленні хворих. Обґрунтовано цілющий
вплив фізичних вправ на стан дихальної системи. Доведено ефектив-
ність застосування фізичної терапії в реабілітації хворих на бронхі-
альну астму.

Annotation. In the report consider the modern tendencies in physical the-
rapy of patients with bronchial asthma. Means and methods of physical the-
rapy for asthma are determined. It is shown the leading place of physical the-
rapy in the rehabilitation and recovery of patients. The healthful affecting of
exercise on the state of the respiratory system is substantiated. The effective-
ness of the use of physical therapy in the rehabilitation of patients with
asthma has been proven.

Реабілітація хворих на бронхіальну астму включає комплекс
відновлювальних заходів, спрямованих на досягнення стійкої ком-
пенсації захворювання, нормалізації або покращення показників
функції легеневого дихання і серцево-судинної системи, фізичної
працездатності. Провідне місце серед цих заходів займає фізична
реабілітація.

Основними засобами фізичної реабілітації є: лікувальна фізич-
на культура, лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія, пра-
цетерапія. До додаткових (нетрадиційних) засобів відносять ману-
альну терапію, рефлексотерапію, фітотерапію, спелеотерапію,
гомеопатичну терапію, ароматерапію, психотерапію, санаторно-
курортне лікування, природні фізичні чинники та загартування.

Особливістю фізичної терапії бронхіальної астми на сучасному
етапі є поєднання методів та засобів реабілітації. Багато дослідни-
ків розглядають засоби фізичної терапії як окремі методи віднов-
лення хворих, коли один і той самий чинник виступає в якості
методу та засобу відновлювальної терапії.
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Лікувальна фізична культура виступає одночасно як основний
засіб та метод фізичної терапії. Лікувальна фізкультура впливає на
загальну реактивність організму, механізми розвитку і перебігу
патологічного процесу; стимулює і відновлює функцію органу або
системи, загалом всього організму.

Головними завданнями ЛФК при бронхіальній астмі виступа-
ють нормалізація функції вищих відділів центральної нервової сис-
теми, механізму дихального акту; відновлення функції дихальної
системи через навчання хворих керувати своїм диханням, збіль-
шення сили дихальної мускулатури та рухливості грудної клітки,
зниження тонусу інспіраторних м’язів; підвищення загальної опір-
ності організму; підвищення психологічної стійкості хворого.

Засобами ЛФК є фізичні вправи, дихальна та звукова гімнасти-
ка, аутогенне тренування, методи релаксації, природні чинники
(сонце, повітря, вода).

До комплексів лікувальної гімнастики включають різноманітні
вправи, елементи спортивних ігор, дозовану ходьбу, прогулянки на
свіжому повітрі.

Важливе значення мають дихальні вправи, направлені на усу-
нення патологічних змін з боку бронхолегеневого апарату.

ШРОТ-ТЕРАПІЯ — МЕТОД КОНСЕРВАТИВНОГО
ЛІКУВАННЯ СКОЛІОЗУ

Мацегоріна Наталя Вікторівна
старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Natasha_Natasha@meta.ua

Анотація. Лікування сколіозу методами Шрот-терапії зарекомен-
дувало себе як дієвий і ефективний засіб, який широко застосовується
у європейській практиці та набуває все більшої популярності, в тому
числі в Україні. Метод Шрот дозволяє збільшити об’єм легенів, поліп-
шити респіраторну функцію, сповільнити або повністю зупинити роз-
виток деформації, зменшити ступінь викривлення, позбутися болю,
відновити естетику тіла та покращити якість життя пацієнта.

Annotation. Treatment of scoliosis by Schroth therapy has proven to be
an effective and efficient tool that is widely used in European practice and is
becoming increasingly popular, including in Ukraine. The Schroth method
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allows to increase the volume of the lungs, improve respiratory function, slow
down or completely stop the development of deformity, reduce the degree of
curvature, get rid of pain, restore the aesthetics of the body and improve the
quality of life of the patient.

Сколіоз — одна з найбільш актуальних проблем сучасної орто-
педії, особливо дитячої. Сколіоз — захворювання опорно-рухового
апарату, що характеризується викривленням хребта. Найчастіше
діагностується в дитячому або ранньому підлітковому віці. За ста-
тистикою МОЗ України кожна четверта дитина в Україні має пору-
шення постави. Під час профілактичних оглядів 2019 року виявле-
но 99 467 дітей зі сколіозом. 90% дорослих хворих на остеохондроз
і радикуліт — це люди які в дитинстві мали сколіоз. Доведено нега-
тивний вплив сколіозу на функціонування серцево-судинної,
дихальної і травної систем організму людини.

Найкраща профілактика сколіозу — це створення навколо
хребта природного корсету з м’язів. Фізіотерапія, фізичне наванта-
ження — основа консервативної, нехірургічної, терапії сколіозу.
Одним з консервативних методів лікування сколіозу є метод Шрот,
або Шрот-терапія.

Шрот-терапія — це методика фізіотерапії та реабілітації, роз-
роблена на початку XX століття німецьким фізіотерапевтом
Катаріною Шрот (Katharina Schroth) для лікування сколіозу. У неї у
самої був сколіоз, і вона виявила, що асиметричне дихання може
допомагати у реабілітації сколіозу. Грудна клітка людини — це як
куля заповнена повітрям. Якщо одна частина кулі починає вибуха-
ти, можна стиснути цю частину, і повітря саме розправить увігнуту
ділянку. Так і при асиметричному диханні повітря допомагає роз-
правити увігнуту частину грудної клітки.

Шрот-терапія постійно розвивається і на сьогоднішній день
програма реабілітації складається з:

– неспецифічні вправи, спрямовані на посилення фізіологічно-
го лордозу та кіфозу;

– корекція активних дій протягом дня — корекція сидіння та
ходьби;

– специфічна вправа при сколіозі, які можна робити і в офісі та
сидячи перед телевізором;

– класичні вправи Шрот-терапії.
Вправи у більшості своїй статичні і дають ізометричне наванта-

ження на м’язи. Оскільки м’язи при сколіозі працюють асиметрично,
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з однієї сторони дуги вони перерозтягнені, а з іншої — стягнуті і ско-
рочені. Вправи направлені на цілеспрямовану коригуючу і вправляю-
чу дію на деформацію тулуба в трьох площинах, а не на створення
м’язового корсета, який вже не може бути симетричним. Вправи
Шрот полягають в розвороті, подовженні та стабілізації хребта в три-
вимірній площині. Це досягається за допомогою фізіотерапії, яка
спрямована на відновлення м’язової симетрії та вирівнювання поста-
ви; дихання увігнутою стороною тіла; навчання усвідомлювати свою
поставу. Метою цих вправ є деротація, розгинання та виправлення
хребта в сагітальній площині при одночасному подовженні хребта.

Важливою складовою метода є дихання за Шрот. Пацієнт має
навчитися правильно дихати під час виконання вправ для коригую-
чого ефекту. Складність полягає в тому що сколіотичний стереотип
дихальних рухів грудної клітки, який вже сформувався, важко пере-
будувати. Дихальна гімнастика за методом Катарини Шрот допо-
магає зупинити прогресування деформації, полегшити роботу
внутрішніх органів, знизити функціональні обмеження та суттєво
покращити якість життя.

ГАРДЕНОТЕРАПІЯ У ФОРМУВАННІ 
ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мовчан Валентина Олексіївна
к.б.н., директор 

Інституту біомедичних технологій Університету «Україна»
greendragoness16@ukr.net

Розум Володимир Микитович
І курс, група ЗЕК-21-1М-fbmt

v.m.rozum@ukr.net 

Анотація. Розглянуто можливості гарденотерапії у реабілітації
різних вікових та соціальних груп населення України у зв’язку із сучас-
ними реаліями (пандемія, зростання числа осіб з інвалідністю та
психо-емоційними порушеннями, руйнування природного середовища,
зубожіння населення, зміни клімату та ін.). Обгрунтовано необхід-
ність більш широкого впровадження цілісних комплексів гарденотера-
пії до інфраструктури населених місць.

Annotation. Possibilities of garden therapy in rehabilitation of different
age and social groups of the population of Ukraine in connection with mo dern
realities (pandemic, increase in the number of people with disabilities and
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psycho-emotional disorders, destruction of the environment, impoverish-
ment, climate change, etc.) are considered. The necessity of wider introduc-
tion of integral complexes of garden therapy to the infrastructure of
settlements is substantiated.

Гарденотерапія (лікувальне садівництво) набирає все більшої
популярності як у глобальному масштабі, так і в Україні. На це є
багато причин, і одна з найголовніших — спостерігаючи за втратою
природних багатств, люди намагаються їх зберегти для себе.
Особливого значення гарденотерапія набуває у зв’язку з пандемією:
так, Національний еколого-натуралістичний центр рекомендує
використовувати її для реабілітації учнівської молоді після закінчен-
ня карантину, а різноманітні реабілітаційні центри та заклади соці-
ального захисту почали активніше впроваджувати у себе цю методи-
ку. Проте аналіз цієї діяльності показує, що потенціал гарденотерапії
ще далеко не розкритий і тому не реалізується: як правило, це просто
вирощування рослин звичайними методами або на високих грядках
для зручності осіб на візках, тоді як додатково може вирішуватись
цілий комплекс проблем: продовольчої безпеки, відновлення біоріз-
номаніття, боротьби із змінами клімату, екоосвіти та екопросвіти.

Створення об’єктів гарденотерапії відповідно до самої ідеї цієї
методики має вестись на засадах найбільш природозгідного підходу —
пермакультури, основними принципами якої є «турбота про Землю,
турбота про Людину і справедливий розподіл». (Пермакультура на
сучасному етапі — це наука про організацію усіх сфер життєдіяльнос-
ті людини у відповідності із законами екології). Турбота про Землю
має починатись із турботи про її «шкіру» — грунт, причому ця турбо-
та дуже схожа на догляд за шкірою людини: потрібно захищати від
сонячної радіації, від вивітрювання, механічного тиску і руйнування,
отруєння хімічними засобами, забезпечити нарощування продуктив-
ного шару і т. ін. Якщо високі грядки робити за технологією Теплих
грядок Розума (ТГР), то користувачі зрозуміють, як відбувається про-
цес створення гумусу за рахунок утилізації органічних залишків (ком-
постування їх тут же на грядці); освоять мульчування, зрозуміють
переваги No-till та суперщільної посадки рослин. 

Важливою складовою технології ТГР є турбота про людину —
оскільки затрати праці на порядок нижчі, а урожаї екологічно чис-
тої продукції — на порядок вищі, ніж при традиційному обробітку.
Освоєння методики ТГР дасть продовольчу безпеку і відповідно —
впевненість у завтрашньому дні. Якщо роз’яснити, що найбільше
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депо парникового газу СО2 — це гумус у грунті, тобто процес ство-
рення гумусу –– це найефективніша боротьба із змінами клімату,
то усвідомлення своєї причетності до вирішення такої глобальної
проблеми значно підніме самооцінку користувачів.

Третій принцип пермакультури — «справедливий розподіл» —
відноситься і до людей (поділитись надлишком продукції та самою
методикою), і до Природи — залишати 30% урожаю для вільножи-
вучих істот. Їх присутність стане елементом анімалотерапії, особли-
во якщо додати до ТГР такі об’єкти, як хатки, годівнички і схован-
ки для запилювачів і т.д. Одночасно це послужить збереженню і
відновленню біорізноманіття. В аспекті справедливого розподілу
найкраще мати цілісні комплекси гарденотерапії у кожному місті та
селі — у достатній кількості для використання усіма, кому це необ-
хідно, і усіма, хто цього хоче.

Отже, у нашому сьогоднішньому тісному і проблемному світі
необхідним є системний підхід до вирішення будь-якої проблеми.
Гарденотерапія відкриває для цього найширші можливості і лише
тотальна екологічна неграмотність усіх верств населення заважає їх
реалізації. Тому необхідно створити методичний посібник, де
покроково розписати порядок робіт для створення цілісних ком-
плексів гарденотерапії на засадах пермакультури, які будуть одно-
часно комплексно вирішувати цілий «букет» найактуальніших про-
блем сучасності. 

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ НА ПЛОСКОСТОПІСТЬ

Новікова Інга Ігорівна
ІV курс, група ФТ-18-1, спеціальність « Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету Україна»
Науковий керівник: Бардашевський Ю. В., к. н. з фіз. вих. та спорту 

Анотація. В даній роботі розглянуто проблему захворюваності на
плоскостопість. Наведено причини захворювання плоскостопості.
Визначено основні засоби фізичної реабілітації при лікуванні хворих на
плоскостопість.

Annotation. This paper considers the problem of flat feet. The causes of
flat feet are given. The main means of physical rehabilitation in the treatment
of patients with flat feet are identified.

248

Секція IV Медична, фізична та спортивна 



249

На разі захворюваність на плоскостопість зустрічається все час-
тіше. Особливо плоскостопість зустрічається у дошкільному та
шкільному віці. Ця проблема набуває все більшої актуальності та
потребує нових методів її лікування. Так, за результатами дослід-
жень, на сьогоднішній день діти дошкільного віку плоскостопість
мають 40–60%, так як, ще 20 років тому це становило 15–25%.
«Причини та наслідки плоскостопості у дітей дошкільного віку»
(Альошина А.І., 2007).

Причини захворювання на плоскостопість: надлишкова вага;
тривале стояння на ногах ( люди, котрі мають професію, наприклад
пекаря, продавця, перукарі і т.п.); вагітність — потрібно зауважити
що жінки страждають плоскостопістю в 4 рази частіше ніж чолові-
ки; погано підібране взуття; ходьба на високих підборах; паралічі та
парези м’язів нижніх кінцівок; ускладнення після травматичних
ушкоджень; порушення кальцієво — фосфорого обміну; рахіт; гіпо-
вітаміноз D; поліомієліт. 

Основним завданням фізичної реабілітації є виправлення
деформації стопи (зменшення наявного ущільнення), зміцнення
м’язів стопи і гомілки. Пацієнтам котрі мають плоскостопість
зазвичай призначають лікувальну фізичну культуру. Спеціальні
вправи для м’язів та стопи на початку реабілітації потрібно викону-
вати як лежачи так і сидячи. Вправи слід чередувати. Також під час
ходьби. Вправи виконуються при ходьбі (в русі) таким чином: ходь-
ба на шкарпетках; ходьба на зовнішніх краях стоп; ходьба в поло-
женні шкарпетки всередину; ходьба в положенні шкарпетки всере-
дину, з почерговим підведенням на шкарпетки; ходьба на
шкарпетках напівзігнутих ніг; ходьба на шкарпетках з високим під-
няттям колін; кроки з одночасним згинанням пальців; ходьба по
ребристій дошці; ходьба вниз, по похилій площині; ходьба на
шкарпетках вгору і вниз по похилій площині. «Плоскостопие: про-
явления и диагностика» (Беленький А.Г., 2005).

У ввідному періоді лікувального курсу рекомендується викону-
вати вправи для м’язів гомілки з полегшуючих початкових поло-
жень в чергуванні з розслабленням. 

Статичне навантаження на м’язи гомілки і стопи протипоказа-
не. Спеціальні вправи слід чергувати з тими, що загально розвива-
ють для усіх м’язових груп. У цьому періоді лікування необхідно
добитися вирівнювання тонусу м’язів, що утримують стопу в пра-
вильному положенні, поліпшення координації рухів, підвищення
фізичної працездатності хворого. 
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У основному періоді лікувального курсу основне завдання —
досягнення корекції положення стопи і закріплення цього положен-
ня. Усі спеціальні вправи слід проводити у поєднанні з вправами,
спрямованими на виховання правильної осанки, загально розви-
ваючими вправами і відповідно до вікових особливостей. 

Також невід’ємним компонентом фізичної реабілітації є масаж,
який сприяє зменшенню або усунення больового синдрому,поліп-
шує кровообіг, зміцнюються ослаблені м’язи. «Формування поста-
ви і ходи у дітей» (Бузунов В.П., 2003).

Лікувальна фізкультура грає величезну роль в лікуванні хворо-
го, особливого хворого плоскостопістю, бо, як відомо, ця форма
лікування є основною при цьому захворюванні. 

Окрім лікувальної фізкультури існує, звичайно, і хірургічний
спосіб лікування плоскостопості, але він потрібний тільки на най-
важчих стадіях цього захворювання. 
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Анотація. Фізична реабілітація хворих на стенокардію є актуаль-
ною проблемою сучасності. Перше місце серед усіх захворювань займа-
ють серцево-судинні патології. Ішемічна хвороба серця стала однією з
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головних причин захворюваності, зниження працездатності, інваліди-
зації та летальності у цивілізованих країнах світу [13]. Клінічна кар-
тина і методи лікування стенокардії за останні роки були описані у
багатьох працях різних вчених [14; 29; 41]. Це пояснюється тим, що
зростає поширення частоти виникнення даного захворювання та
спостерігається процес «омолодження» цієї патології.

Annotation. Injuries of the musculoskeletal system occupy one of the lea-
ding places in prevalence among the population of different countries, which
is determined by both the constant load on it and the peculiarities of the struc-
ture. Fractures of the tubular bones of the lower extremities are one of the
causes of temporary disability, and in some cases the cause of disability of
patients. At average duration of treatment of fractures of tubular bones of 6-
8 months 14–15% of thematic patients remain disabled.

У переважної більшості хворих діагностика стенокардії є досить
легкою і відбувається на основі скарг хворого. Проте, за останні
роки частіше відмічається нетиповий больовий синдром і локаліза-
ція, що утруднює діагностику стенокардії, вимагає дуже уважного
ставлення до скарг хворого з обов’язковим вивченням ЕКГ та про-
веденням сучасних методів діагностики ІХС [1].

Основним симптомом стенокардії є напад болю, який локалізу-
ється за грудиною (частіше в середній або нижній її третині), рідше
— ліворуч від грудини в ділянці серця. За характером біль може
бути різноманітним: стискаючим, пекучим, ріжучим, іноді виникає
відчуття тяжкості за грудиною. Характерною є іррадіація болю в
ліве плече, ліву руку, ліву лопатку, ліву половину шиї, іноді в нижню
щелепу, верхню щелепу, а також у верхню частину живота. У деяких
випадках біль поширюється одночасно на обидві руки, а зрідка —
тільки в праву руку. Дуже важливим є не тільки словесне описання
болю хворим, а і його міміка й жести [4]. 

Напад стенокардії виникає за певних обставин: найчастіше під
час фізичного навантаження й особливо під час швидкої ходьби,
змушуючи хворого зупинитись. Після зупинки через декілька хви-
лин біль припиняється, і хворий знову може продовжувати ходьбу
на певну відстань. Така стенокардія, що впродовж тривалого часу у
відповідь на певний обсяг фізичного навантаження проявляється
описаним нападом, (як зазначено вище) має назву стабільної сте-
нокардії. Під час фізичного напруження міокард потребує більшо-
го кровопостачання, чого не можуть забезпечити звужені внаслідок
атеросклеротичних змін артерії.
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Особливо типове виникнення стенокардії після виходу хворого
з теплого приміщення на холод, що часто спостерігається в осін-
ньо-зимовий період, а також під час зміни атмосферного тиску.

У тяжких випадках захворювання напад стенокардії може вини-
кати спонтанно у стані спокою без видимої причини, часто вночі
під час сну. Наявність таких нападів звичайно вказує на різко вира-
жений атеросклероз вінцевих артерій.

Виникненню нападу стенокардії можуть сприяти вживання
великої кількості їжі, метеоризм, підняття діафрагми, нервове та
психічне напруження.

Напад стенокардії з’являється раптово і звичайно триває не
довше ніж 10–25 хв. Для нападу стенокардії характерне швидке
припинення болю після вживання нітрогліцерину — звичайно
через 1–2 хв [3]. Полегшення при стенокардії приносить стан спо-
кою (2–3 хвилини), затримка дихання, проба Вальсальви, зміни
положення тіла з лежачого на сидяче чи стояче, відрижка, натис-
кання на каротидний синус.

Стенокардія супроводжується відчуттям нестачі повітря,
задишкою, тривожним станом, сухістю в роті, підвищенням АТ,
екстрасистолією, глухістю тонів серця, під час нападу стенокардії
спостерігається блідість обличчя, що зумовлено спазмом перифе-
рійних судин. Після закінчення нападу обличчя червоніє. Під час
тяжких нападів виступає піт і з’являється різка загальна слабкість.
Температура тіла залишається нормальною [2]. 

Для встановлення діагнозу «стенокардія» необхідні та достатні
такі умови: 

– біль має характер приступу;
– біль виникає при певних умовах та обставинах;
– біль проходить в стані спокою або під впливом нітрогліцери-

ну через 2–3 хвилини. 
При підозрілих на ангінозні та «спірних» болях для уточнення

діагнозу необхідне детальне обстеження хворого в умовах стаціона-
ру, включаючи сучасні методи діагностики ІХС [4].

Діагноз стенокардії необхідно підтвердити неінвазивними або
інвазивними методами чи холтерівським моніторуванням.
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Анотація. Фізичні вправи при захворюванні органів дихання (у
вигляді лікувальної гімнастики) є основним засобом ЛФК. З лікуваль-
ною та профілактичною метою використовують фізичні вправи, рух-
ливі та спортивні ігри, дихальна гімнастика, прикладні та спортивні
вправи, пасивні, рефлекторні та коригуючі руху, вправи на спеціальних
снарядах і апаратах (тренажерах), ідеомоторні вправи тощо.
Систематичне застосування фізичних вправ здатне впливати на
реактивність організму, змінювати як загальну реакцію хворого, так
і місцевий її прояв.

Annotation. Exercise in respiratory diseases (in the form of therapeutic
gymnastics) is the main means of exercise therapy. For therapeutic and pro-
phylactic purposes, physical exercises, moving and sports games, breathing
gymnastics, applied and sports exercises, passive, reflex and corrective move-
ments, exercises on special shells and devices (simulators), ideomotor exercis-
es, etc. are used. Systematic use of exercise can affect the reactivity of the body,
change both the overall reaction of the patient and its local manifestation.

Оцінюючи механізми дії засобів ЛФК при захворюваннях орга-
нів дихання, насамперед слід враховувати основні патофізіологічні
синдроми порушення функції дихання, які зумовлюють клінічні
особливості основних форм бронхолегеневої патології. Патологічні
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зміни дихальної функції можуть виникати внаслідок різних причин:
обмеження рухливості грудної клітки та легень, порушення прохід-
ності дихальних шляхів, дискоординації в роботі різних груп дихаль-
них м’язів, зменшення дихальної поверхні легень, погіршення елас-
тичності легеневої паренхіми, порушення дифузії газів у легенях,
порушення центральної регуляції дихання і кровообігу в легенях.

Між дихальною системою й апаратом руху існує тісний фізіоло-
гічний і функціональний зв’язок. М’язова діяльність — головний
фактор, що змінює функціонування органів дихання в нормальних
умовах. Кожен рух, викликаючи зміну хімізму м’язів, рефлекторно
і гуморально збуджує функцію дихання.

Фізичні вправи, підібрані відповідно до стану хворого, спри-
яють збільшенню дихальної поверхні легень за рахунок залучення
до роботи додаткових альвеол, мобілізації допоміжних механізмів
кровообігу і підвищення утилізації кисню тканинами, що допома-
гає боротьбі з гіпоксією. При захворюваннях з необоротними змі-
нами в органах дихання (емфізема, пневмосклероз, стан після
резекції легені та ін.) компенсаторні реакції формуються за допо-
могою вправ, спрямованих на посилення окремих фаз дихання,
зміцнення дихальної мускулатури, збільшення рухливості грудної
клітки, усунення диско-ординації в роботі дихальних м’язів. 

Застосування дихальних вправ дає можливість більш злагодже-
но працювати реберно-діафрагмальному механізму дихання з біль-
шим вентиляційним ефектом і меншою витратою енергії на процес
дихання. Поліпшення діафрагмального дихання приводить до кра-
щої вентиляції нижніх відділів легень за рахунок кращого розподі-
лу вдихуваного повітря.

Зусилля дихальної мускулатури спрямовані на подолання не
тільки опору еластичної тканини легень при вдиху, але й опору,
який виникає при русі повітря по бронхіальному дереву. Відомо, що
опір потоку повітря обернено пропорційний четвертій степені
радіуса повітропровідних шляхів. Звуження просвіту бронхів унас-
лідок спазму їх гладкої мускулатури, запальних змін слизової обо-
лонки і підлеглих їй тканин бронхів, набряклості та гіпертрофії
слизової оболонки, скупчення мокротиння, а також через різні
нерівності та перегини бронхів, особливо при великих швидкостях
руху повітря, переводять лінійний потік у вихровий, і це ще сильні-
ше позначається на збільшенні бронхіального опору.

Спазмолітична дія спеціальних дихальних вправ насамперед
пов’язана із дією носоглоткового рефлексу. Дихальні вправи, здійс-
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нювані вдиханням повітря через ніс, викликають подразнення
рецепторів верхніх дихальних шляхів, що рефлекторно спричинює
розширення бронхів і бронхіол, а останнє приводить до зменшення
або припинення ядухи.

Фізичні вправи, спрямовані на збільшення рухливості грудної
клітки і діафрагми, спеціальні дренажні вправи, виконувані у певних
вихідних положеннях, поліпшують дренажну функцію бронхіального
дерева, сприяють видаленню патологічного вмісту із альвеол і бронхів
у трахею з подальшою евакуацією мокротиння під час кашлю.

Поліпшення кровообігу в працюючих м’язах під час виконання
фізичних вправ сприяє зменшенню опору потоку крові на перифе-
рії, що у свою чергу полегшує роботу лівої половини серця.
Останнє є надзвичайно важливим для хворих старших вікових груп
при супровідних ураженнях серцево-судинної системи.

Отже, фізичні вправи при певній методиці їх виконання спри-
яють нормалізації функції зовнішнього дихання. При такому підхо-
ді до застосування засобів ЛФК вони розкриватимуть потенційні
функціональні резерви, тренуватимуть механізми саногенезу, ство-
рюватимуть новий стереотип життєдіяльності органів і систем, що
стали неповноцінними внаслідок хвороби, тобто забезпечувати-
муть відновлення і реабілітацію.
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Анотація. В тезах розкрито основні причини порушення постави у
дітей молодшого шкільного віку. Описано, як правильно перевірити у
дитини наявність сколіозу та до чого може призвести ігнорування
проблеми. Також розкрито роль вчителя та батьків у формуванні
правильної постави у дітей. 

Annotation. The theses reveal the main causes of postural disorders in
children of primary school age. Describes how to properly check a child for
scoliosis and what can lead to ignoring the problem. The role of teachers and
parents in the formation of correct posture in children is also revealed.

Однією з найпоширеніших хвороб сьогодення у дітей молодшо-
го шкільного віку є сколіоз. Сучасні діти дуже багато часу прово-
дять в положенні сидячи і як результат тривалого неправильного
положення хребта у дітей призводить до сколіозу. Так, основну роль
у розвитку сколіозу у дітей відіграє спосіб життя, активність дити-
ни, харчування, фізична культура. 

Основними причинами порушення постави у дітей молодшого
шкільного віку є:

1. Зниження рухової активності. ( недостатнє або взагалі від-
сутнє фізичне навантаження і як наслідок ослаблення м’язового
каркаса).

2. Тривале неправильне положення дитини. ( Під час тривалого
неправильного положення дитини, її м’язева система реагує напру-
гою одних м’язів і при цьому розслабленням інших).

3. Неправильна організація робочого місця. (Робоче місце у дити-
ни молодшого шкільного віку має бути правильно організоване,
відповідати віку, зросту дитини. Також велику роль відіграє освіт-
лення робочого місця та просторість).

4. Незбалансоване харчування. ( Велику роль в формуванні
постави у дітей молодшого шкільного віку відіграє правильне хар-
чування дитини. Незбалансоване харчування негативно впливає на
формування та стан опорно-рухового апарату. «Фізична реабіліта-
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ція дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем,
ускладненим сколіозом» (Афанасьєв С., 2007).

Для перевірки правильної постави у дитини потрібно розташу-
вати його спиною до стіни, в положення, коли п’яти і потилиця
притиснуті до стіни. Перебуваючи в такому положенні дитина,
повинна торкатися стіни лопатками і сідницями. Якщо ж проявля-
ються відхилення потрібно обов’язково звернутися до лікаря за
консультацією. «Профілактика порушення постави в умовах
школи» (Дашина О.Г., 2011).

Ігнорування проблеми порушення постави у дітей молодшого
шкільного віку може призвести до порушень в роботі внутрішніх
органів, ураження корінців спинного мозку з розвитком парезів,
паралічів, психологічних проблем,а також може призвести до інва-
лідизації дитини.

Важливу роль у формуванні правильної постави у дітей відігра-
ють вчителя та батьки. В школі потрібно проводити інформаційну
роботу з дітьми, розповідати про важливість правильної постави,
щоб запобігти такій хворобі, як сколіоз. Також вчителі мають диви-
тися як сидить школяр і якщо він сидить не правильно, виправля-
ти його. 

Батьки мають також проводити інформаційну роботу з дітьми
та забезпечити їм правильне робоче місце та харчування. Не тільки
наголошувати на тому що потрібно займатися фізичною культу-
рою, але й показувати приклад. 

Отже, потрібно обов’язково слідкувати за правильною поста-
новою дитини молодшого шкільного віку, пропагандувати пра-
вильне харчування, фізичну культуру, слідкувати за робочим міс-
цем дитини. 
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Анотація. Прикладна кінезіологія є унікальною системою діагнос-
тики людини на різних рівнях — структурному, біохімічному, емоцій-
ному та меридіанному Головний інструмент ПК — мануальний м’язо-
вий тест, інструмент функціональної неврології, що дозволяє
провести комплексне клінічне обстеження пацієнта.

Annotation. Applied is the unique system of diagnostics of man on dif -
ferent levels — structural, biochemical, emotional and meridional. Main
nstrument the is a manual muscular test, instrument of functional neurology,
that allows to conduct the complex  clinical inspection of patient.

Прикладна кінезіологія (ПК) — це діагностичний метод, який
створив американський хіропрактор Джордж Гудхарт. Хіропрак -
тори використовують різні способи маніпуляцій з опроно-руховим
апаратом, і особливу увагу приділяють хребту. Кінезіологія дозво-
ляє за допомогою м’язового тестування оцінювати функціональ-
ний стан організму, виявляти пріоритетне порушення та усувати
його, використовуючи такі підходи: 

структурний — включає роботу з хребтом, ребрами, внутрішні-
ми органами, з порушенням біомеханіки кісток черепа, з дисфун-
кціями суглобів та багато іншого. Для цього використовуються всі-
лякі мануальні, остеопатичні, вісцералні, краніальні техніки; 

біохімічний — стосується підбору препаратів, трав, масел,
мікроелементів та інших нутрієнтів; 

емоційний — використання різних психотерапевтичних технік, а
також акупунктури і східну медицину.

Прикладна кінезіологія є унікальною системою діагностики
людини на різних рівнях — структурному, біохімічному, емоційно-
му та меридіанному. Головний інструмент ПК — мануальний м’язо-
вий тест (ММТ), інструмент функціональної неврології, що дозво-
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ляє провести комплексне клінічне обстеження пацієнта. Якщо
дуже просто, то м’язовий тест показує реакцію людини на ту чи
іншу провокацію миттєво та результати лікування видно одразу.

Краніосакральна терапія 
Людський організм схожий на скрипку з натягнутими на неї

струнами життя — біоритмами. Шлунок налаштований на 2–3-
годинний робочий цикл, серце б’ється щомиті, легкі кожні 2 секун-
ди роблять вдих і видих... Але, виявляється, наш череп теж «дихає»:
ледь помітно — буквально на кілька міліметрів! — розширюється і
стискається 6–10 разів на хвилину. Вчені назвали цей феномен кра-
ніосакральним ритмом. Якщо він порушений, страждає самопочут-
тя і виникає цілий «букет» хвороб, про справжню причину яких ви
навіть не здогадуєтесь! 

Вісцеральна терапія. З огляду на низку обставин (емоційні стре-
си, мінімальна рухливість, дієти, локальні запалення, інфекції,
травми, операції і т.д.) порушується або ускладнюється рухливість і
мобільність органів, утворюється спайковий процес, що згодом
призводить до захворювань, або серйозних порушень в стані здо-
ров’я. У кожному зміщеному та хворому органі, як правило, відбу-
вається ослаблення нервового волокна та спазм судин. В результаті
маємо венозний та лімфатичний застій, слабкий відтік продуктів
обміну. Остеопатичні прийоми вісцеральної терапії послаблять
спазмовані зв’язки, які тримають орган, та він сам, протягом дея-
кого часу повернеться в природне положення.

Прикладна кінезіологія та її складові розглядають тіло пацієнта,
як єдиний цілісний механізм. Збій в певній ділянці часто призво-
дить до адаптації організму та виникнення болю у віддаленому
регіоні. І тут найважливіше для нас — знайти першопричину 
проб леми. 

Знаючи закони функціонування організму та взаємозв’язків
між опорно-руховим апаратом, діяльністю внутрішніх органів,
психоемоційним станом, обміном речовин, енергетичними пото-
ками — ми чітко можемо направити свої зусилля на усунення при-
чини захворювання, а не тільки працювати з наслідками.
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Анотація. За даними світової статистики інсульт є основним
чинником інвалідизації населення. Враховуючи те, що лише близько
20% осіб, що перенесли інсульт, повертаються до попередньої праці,
стає зрозумілим, яке соціальне та економічне значення має ця пробле-
ма як для хворого та його родини, так і для держави в цілому. В остан-
ній час приділяється все більше уваги питанням реабілітації, як сис-
теми надання допомоги хворим, які перенесли мозковий інсульт, що
направлена не тільки на відновлювальне лікування, але й на профессій-
не, соціальне, психологічне відновлення хворого в межах суспільства.

Annotation. According to world statistics, stroke is a major factor in disa-
bility. Given that only about 20% of stroke survivors return to previous work,
it becomes clear what social and economic significance this problem has for
the patient and his family, as well as for the state as a whole. Recently, more
and more attention is paid to the issue of rehabilitation as a system of care for
patients who have suffered a stroke, which is aimed not only at rehabilitati-
on, but also at professional, social, psychological recovery of the patient
within society.

Судинні захворювання головного мозку є однією з найбільш
важливих медико-соціальних проблем сучасності, що обумовлено
їх значною долею в структурі захворюваності, інвалідності та смер-
тності населення.

На сьогоднішній день у світі біля 9 млн. чоловік страждають на
цереброваскулярні захворювання, серед яких основне місце займа-
ють інсульти. Розповсюдженість мозкового інсульту в різних краї-
нах світу істотно відрізняється і становить від 500 до 800 на 100 000
населення [1], причому цей показник в останні роки має чітку тен-
денцію до зростання. Щороку він вражає близько 6 млн. людей в
світі — в Європі — 1 млн., США — 700–750 тис, Україні — близько
175 тис. Таким чином, щорічно 0,2% населення земної кулі перено-
сять мозковий інсульт, а новий випадок інсульту трапляється в світі
кожні 3 хвилини. Протягом першого місяця після перенесеного
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інсульту вмирають 32–35%, під кінець року ще 12–15%.
Враховуючи те, що лише близько 20% осіб, які перенесли інсульт,
повертаються до попередньої праці, стає зрозумілим, яке соціальне
та економічне значення має ця проблема як для хворого та його
родини, так і для держави в цілому [4].

В теперішній час в Україні спостерігається небезпечна ситуація
щодо смертності від інсульту. Вона складає серед чоловіків 606, а
серед жінок — 408 випадків на 100 тисяч населення. Це у 2–5 разів
більше, ніж в інших країнах Європи та США. Навіть в Росії, від якої
Україна майже не відрізняється за соціально-економічним розвит-
ком та структурою системи охорони здоров’я, ці показники 
у 1,5–2 рази нижчі 3]. Смертність від мозкового інсульту в Україні
складає 30% від усієї захворюваності серцево-судинної системи [5].

За даними закордонних авторів, річні фінансові витрати на
лікувальні та реабілітаційні заходи при інсульті у країнах Західної
Європи складають від 55 до 73 млн. доларів США [6], а функціо-
нальний вихід хворих прямо корелює з об’ємом фінансування.
Обсяг непрямих витрат, пов’язаних з працевтратами та зменшен-
ням валового національного продукту, взагалі не піддається підра-
хункам [6].

Матеріали досліджень, присвячених аналізу розповсюдженості,
захворюваності, смертності, а також вивченню факторів ризику та
антиризику мозкових інсультів в Західному та Східному регіонах
України, показали, що географічна тенденція росту судинних
захворювань головного мозку збільшується від західних регіонів
країни до східних. Відмічається, що в різних регіонах України
маються як загальні фактори (артеріальна гіпертензія, атероскле-
роз, захворювання серця), так і специфічні (рівень релігійності
населення, погіршення екологічної ситуації). 

Як показує світовий досвід, найбільш впливовою на показники
інвалідності і смертності від серцево-судинних та судинно-мозко-
вих захворювань є організація масової ефективної профілактики,
яка повинна стати державною ідеологією щодо зміцнення здоров`я
населення.

В сучасній літературі представлена велика кількість робіт віт-
чизняних та закордонних авторів, які присвячено питанням профі-
лактики та лікування інсультів. Основні зусилля зосереджуються на
попередженні виникнення інсульту — це найбільш перспективний
напрямок в організації допомоги пацієнтам з цереброваскулярни-
ми захворюваннями [2].
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО
ОБЛАДНАННЯ У СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЇ ОРА 
В УМОВАХ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Смирнова Наталя Василівна
магістрант, група ФТ-21-1 м, 

спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Розглянуто проблему покращення, відновлення та
навчання ходьбі з використанням найсучасніших реабілітаційних при-
строїв локомоторної терапії ЛОКОМАТ, МОТОмед та нейро-ортопе-
дичного комбінезону «Атлант». З метою розширення реабілітаційних
можливостей дітей, хворих на церебральний параліч та інші патоло-
гії з порушенням функції опорно-рухового апарату поєднано традицій-
ні методи фізичної реабілітації з тренуванням на роботизованих при-
строях.

Annotation. The problem of improvement, renewal and studies to walking
is considered with the use of the most modern rehabilitation devices of локо-
моторної therapy of ЛОКОМАТ, Motohoney and нейро-ортопедичного to
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combination «Telamones». With the aim of expansion of rehabilitation possi-
bilities of children, patients with a cerebral paralysis and other pathologies
with the parafunction of locomotorium the traditional methods of physical
rehabilitation are connected with training on robot devices.

Сучасна наука розвивається, що дозволяє активно інтегрувати її
досягнення в реабілітаційний процес, впроваджуючи в клінічну
практику спеціальні роботизовані пристрої з широкими можливос-
тями моделювання параметрів тренувань і безперервним
комп’ютерним аналізом і контролем рухової участі пацієнта.
Одним з таких пристроїв є роботизований комплекс «Lokomat»,
розроблений в 2000 р. швейцарською фірмою «Hocoma», в якому
втілені основні принципи сучасної теорії навчання ходьбі [4].

У Чернігівському обласному Центрі, де проходять реабілітацію
діти з ДЦП, ЛОКОМАТ працює з січня 2013 року. Цей тренажер
являє собою найсучасніший апарат механотерапії, призначений
для відновлення та навчання функцій ходи, він електропровідний,
з комп’ютерним керуванням роботизований ортез, який викорис-
товується в процесі тренування на біговій доріжці. ЛОКОМАТ
допомогає здійснювати один із самих головних і самих складних
рухів — ходу. Хода — це вид довільного руху людини, за який відпо-
відає незлічена кількість нервових клітин в головному мозку.
Буквально кожен відділ головного мозку тим чи іншим способом
бере участь у ходьбі. З допомогою ЛОКОМАТу ми залучаємо всі
необхідні м’язи в ходьбу, активізуємо всі рухові зони кори головно-
го мозку і формуємо правильний стереотип ходи. В медицині відо-
ма теорія нейропластичності, згідно якої втрачені або відсутні рухо-
ві функції у людини можна відновити, якщо багаторазово
повторювати рухи з певною частотою [7]. 

Говорячи звичайною мовою, людський мозок запам’ятовує
рухи. Навчання ходьбі або ії покращення є дуже важливим показ-
ником, що прискорює інклюзію хворої дитини в усі сфери соціаль-
ного життя. 

МОТОмед — це спеціальне терапевтичне обладнання (тре на -
жер) для хворих з порушенням опорно-рухового апарату [1]. Засто -
со вано для хворих дітей з м’язовими контрактурами, паралічем, для
дітей, які перенесли інсульт, з травмами хребта, з порушенням
опорно-рухового апарату. Завдяки цьому тренажеру зменшується
туго рухливість суглобів, що дуже важливо при контрактурах, адже,
розробка контрактур дуже довгий, а головне складний фізичний
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процес. Також відновлюється кровообіг, зникає м’язова скутість від
тривалого сидіння та лежання, йде напрацювання втрачених м’язів
від атрофії. Тренажер МОТОмед обладнаний функцією розпізна-
вання спастики. Суть цієї функції в тому, що апарат самостійно
розпізнає найменші судоми м’язів і знімає навантаження з педалей;
все це робиться плавно і без ривків. Ця функція розпізнає спастику
і шукає напрямок руху, в якому можливо розслабити спастику,
якщо вона виявляється при витягуванні ноги, то апарат усуває її
згинанням, а при згинанні — усувається витяжкою.

Нейро-ортопедичний реабілітаційний пневмокостюм РПК
«Атлант» — одне з останніх досягнень в області медичних техноло-
гій [6]. 

Виконаний у вигляді щільного комбінезону з камерами, розта-
шованими уздовж кінцівок і тулуба по ходу м’язів-антагоністів.
Наповнені повітрям камери натягують оболонку костюма, створю-
ють посегментарне обтиснення м’язів тулуба і кінцівок, що активі-
зує пропріорецептори, посилюється афферентація, потужний потік
імпульсів активізує центральну нервову систему, що забезпечує
нейрофізіологічні умови для утримання пози. Досяг нутий таким
способом корсет забезпечує утримання вертикальної пози, коригу-
ється правильна постава, формується фізіологічний вигин хребта,
здійснюється фізіологічне ортезування кінцівок.
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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ УСУНЕННІ БОЛЮ
У НИЖНІЙ ЧАСТИНИ СПИНИ

Собко Ірина
провідний фахівець-реабілітолог

«Вертебрально-оздоровчого центру Євмінова» (м. Київ)

Анотація. Розкрито роль засобів фізичної реабілітації при усунен-
ні болю у нижній частині спини. Сфокусовано увагу на особливостях
фізичної реабілітації у різні періоди течії захворювання. Підкреслено
значущість засобів реабілітації та тривалість лікування.

Annotation. The role of facilities of physical rehabilitation is exposed at
the Removal of pain in the underbody of back. Attention is focused on the fea-
tures of physical rehabilitation in different periods of flow of disease.
Meaningfulness of facilities of rehabilitation and duration of treatment are
underline.

Біль у нижній частині спини — стара, але як і раніше, актуаль-
на проблема. За статистикою, практично кожна людина хоча б
один раз у житті стикається з проблемами хребта. І не дивлячись на
те, що рівень рухової активності за останні 10-20 років змінився і
постійні навантаження на хребет у сучасної людини вже не ті, про-
блема захворювань хребта все також розповсюджена.

Пов’язано це з особливостями м’язової, кісткової та хрящові
тканини тулуба людини. Травлення міжхребтового диску дорослої
людини відбувається дифузно і тісно пов’язане з рухом. Під час
ходьби міжхребтовий диск то стискається, то розтягується, і за
рахунок цього у міжхребтовому диску відбувається постійний обмін
рідини, потрапляння та виведення травних речовин та продуктів
обміну. За це травлення відповідають глибокі, паравертебральні
м’язи. 

Поверхні м’язи спини виконують стабілізаційну, утримуючу
функцію, підстраховуючи хребет при важкому фізичному наванта-
женні. Послаблення і мала рухливість кожного із цих слоїв приво-
дить до травматизації та недостатності травних речовин міжхребто-
вим диском і, як правило, до виникненню болі у спині.

Одним із радикальним методом усунення болю у нижній части-
ні спини є операція по усуненню міжхребтової грижі. Але, у 90%
випадків таким пацієнтам показана фізична терапія, яка давно
доказала свою ефективність.
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Починати виконання вправ можна з 2–3 дня після початку
загострення. Виникнення болю у нижній частині спини має свої
періоди течії. 

Так, гострий період — найбільше виразної симптоматики, три-
ває від 3–5 до 15 днів. Показано медикаментозне лікування,
постільний або полупостільний режим, лікування положенням,
носінням фіксуючого паску, дихальні вправи, безамплітудні вправи
статичного характеру.

Підгострий період — помірного затухання больових відчуттів.
Триває від 2 до 8 тижнів. Залежить від якісного медикаментозного
лікування та правильного ортопедичного режиму. Фізична реабілі-
тація спрямована на декомпресію хребта, покращення обмінних
процесів у міжхребтовому диску.

Період ремісії триває від 2 до 6 місяців. Больові відчуття пацієн-
та можуть турбувати при деяких рухах (нахили, повороти). До реа-
білітаційної програми, окрім вправ на декомпресію та травлення,
включено силові вправи. 

Період функціонального одужання — у пацієнта вже немає больо-
вих відчуттів.

Увагу наголошуємо на тому, що така циклічність течії захворю-
вання у пацієнта може викликати обманливе відчуття повного оду-
жання. При цьому дуже часто реабілітаційні заходи пацієнт кидає
ще на етапі періоду ремісії, так як відчуває покращення стану та
зменшення або зникнення больового синдрому. Цей підхід непра-
вильний! 

За статистикою пацієнти, які проводили лікування болю у
нижній частині спини виключно симптоматично (медикаментоз-
не лікування без використання ЛФК або курсу реабілітації впро-
довж 10–20 занять з наступною відмовою продовжувати та завер-
шувати реабілітаційні заходи) у 80% випадків отримають повторне
загострення впродовж року, яке буває більше болючим, ніж попе-
реднє.

Таким чином, професійно розроблена реабілітаційна програма
має велику значущість не тільки у швидкій реабілітації, але і впли-
ває на якість життя пацієнта у майбутньому.
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ПРИНЦИПИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИНОЇ СИСТЕМИ

Туровець Ганна Миколаївна
старший викладач

Лесик Дмитро Олександрович
магістрант, група ФТ-21-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Обгрунтовано принципи фізичної реабілітації при захво-
рюваннях серцево-судинної системи. Визначено основні напрями фізич-
ної реабілітації, засоби та методи. Увагу акцентовано на викорис-
танні дихальних вправ при порушеннях серцево-судинної системи.

Annotation. Principles of physical rehabilitation are reasonable at dis-
eases cardiovascular system. Basic directions of physical rehabilitation,
facilities and methods, are certain. Attention is accented on using of respira-
tory exercises for violations of the cardiovascular system.

Як відомо, обмеження рухової активності призводить до зни-
ження функціональних можливостей м’язової системи, що спри-
чиняє детренованість серцево-судинної системи, збільшення час-
тоти серцевих скорочень у спокої.

Для лікування гіподинамії використовують індивідуальний
руховий режим із поступовим збільшенням навантаження на опор-
но-руховий апарат і серцево-судинну систему, комплекси лікуваль-
ної гімнастики, а також водні процедури, що сприяють зміцненню
нервової системи й м’язів серця.

Основними напрямами фізичної реабілітації під час захворю-
вань серцево-судинної системи є підготовка організму до функціо-
нальних та фізичних навантажень, згідно з можливостями організ-
му й потребами в стимуляції м’язової діяльності. Увагу було
сфокусовано на:

– відновленні потенціалу ослабленого організму; поступовості,
безперервності та індивідуальному підхіді у застосуванні фізичних
навантажень; 

– рухову активність у вигляді різних форм м’язеової діяльності
(праця, фізичні вправи: гімнастичні, спортивно-прикладні, ігрові
тощо);

– систематичне повторення термінової адаптації у вигляді
виконання одноразового фізичного навантаження;
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– використанні довгочасної, відносно стабільної адаптації трену-
вального характеру, за якої зростає об’єм серця, кількість функціо-
нальних капілярів у м’язовій тканині, зберігається кількість й актив-
ність аеробних ферментів; 

–використанні різноманітних методів навчання та показу
(метод повторної вправи, метод інтервальної вправи, колового тре-
нування, ігровий, демонстрації тощо); 

– періодичному проведенні лікарського контролю.
У методиці занять лікувальною гімнастикою з хворими на серце-

во-судинні захворювання особливе значення мають дихальні вправи. 
Алгоритм виконання: 
– на початку курсу лікувальної гімнастики застосовують негли-

боке довільне дихання без затримки;
– при профілактиці гіпостазів в нижніх відділах важливим є

діафрагмальне дихання;
– дихальні вправи застосовують в комбінації із загально зміцню-

вальними: спочатку у співвідношенні 1:1 та 1:3 у пізніший термін.
Загальнорозвиваючі вправи застосовують у такій послідовності:

дрібні м’язові групи; середні; великі, для поступового наростання
навантаження у процедурах застосовують принцип розсіювання.

Використано також хронотерапію — терапевтичний ефект ліку-
вальних впливів за рахунок добору часу їх надання.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ХВОРОБАХ ДИХАННЯ

Федорук Катерина Валеріївна 
ІV курс, група ФТ-18-1,спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Бардашевський Ю. В., к. н. з фіз. вих. та спорту

Анотація. В тезах описано реабілітацію при хворобах дихання.
Охарактеризовано зайняття лікувальною фізичною культурою при
хворобах дихання. Також розглянуті основні види реабілітації при хво-
робах дихання.

Annotation.Theses describe rehabilitation in respiratory diseases.
Therapeutic physical training for respiratory diseases is characterized. The
main types of rehabilitation for respiratory diseases are also considered.

Захворювання органів дихання є найбільш поширеною патоло-
гією внутрішніх органів. Невпинне зростання рівня захворюванос-
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ті в Україні мотивоване забрудненням довкілля та збільшенняи
алергізації населення.

Захворювання легень становлять чималу медико-соціальну
проблему. В даний час вони займають четверте місце в структурі
основних причин смертності населення, і ще частіше є причиною
зниження працездатності та інвалідності.

Легеневим патологіям притаманні зміни нормального механіз-
му дихального акту у вигляді порушень фази вдиху і особливо фази
видиху, появи поверхневого і прискореного дихання,зменшення
дієздатності дихальних м’язів, а також зміни бронхіальної прохід-
ності, погіршення самоочищення дихальних шляхів. 

Невід’ємною умовою відновлення здоров’я пацієнтів з хвороба-
ми органів дихання є застосування системи засобів фізичної реабі-
літації: лікувальної фізкультури, лікувального масажу та фізіотера-
пії. В основі позитивного ефекту при застосуванні засобів фізичної
реабілітації, особливо лікувальної фізкультури, лежить процес
дозованого тренування, що призводить до підвищення функціо-
нальної здатності всього організму і окремих його систем і органів.
«Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания»
(Ефимова Л.К.,2008)

В заняттях лікувальної фізкультури при захворюваннях органів
дихання застосовуються загальнорозвиваючі і спеціальні вправи,
серед яких особливе значення мають дихальні вправи. Загаль но -
розвиваючі вправи посилюють дихання, спеціальні вправи зміц-
нюють дихальну мускулатуру, збільшують рухливість грудної кліт-
ки і діафрагми (в тому числі вправи для поясу верхніх кінцівок).

Фізичними вправами можна впливати на функцію дихання. По-
перше, покращувати пристосувальні реакції. По-друге, нормалізу-
вати порушені функції. По-третє, фізичні вправи, що відповідають
стану пацієнта, здатні підвищувати дихальну поверхню легень за
рахунок включення в роботу додаткових альвеол, мобілізують допо-
міжні механізми кровообігу, тим самим покращуючи утилізацію
кисню тканинами. По-четверте, спеціально підібрані вихідні поло-
ження різко покращують дренажну функцію, видаляючи з бронхів і
альвеол патологічний вміст (слиз, гній, продукти розпаду тканин).
«Дихання в оздоровчій фізичній культурі» (Карпюк І. Ю., 2004).

Лікувальна фізкультура протипоказана в гострий період захворю-
вання бронхолегеневої системи, що супроводжується високою тем-
пературою тіла, при кровотечі, легенево-серцевій недостатності ІІ-
ІІІ ступеня, при «легеневому серці» з симптомами декомпенсації,
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онкологічних захворюваннях. Комплексна програма реабілітації
хворих із захворюваннями органів дихання та її реалізація залежать
від участі пульмонолога, фізіотерапевта, інструктора з ЛФК, маса-
жиста, психолога. Основними принципами реабілітації при захво-
рюваннях органів дихання є ранній її початок і безперервність,
комплексність і раціональність поєднання відновних заходів, враху-
вання клінічних особливостей захворювання, індивідуальних особ-
ливостей пацієнта. «Сучасні підходи до використання методів фізич-
ної терапії у хворих на бронхіальну астму» (Латен ко С.Б., 2018).

Отже, комплексне застосування засобів фізичної реабілітації
дозволяє покращити функціональний стан органів дихання і
покращити якість життя хворого. 
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ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ 
З ПОШКОДЖЕННЯМ МЕНІСКІВ КОЛІННОГО СУГЛОБА

Фюрер Єлізавета Амдовна
магістр, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Холодова Олеся Сергіївна

старший викладач

Анотація. Обгрунтовано комплексну програму фізичної терапії
осіб з порушеннями колінного суглобу: конкретні періоди реабілітації,
засоби, методи, дозування навантаження, алгоритм послідовних реа-
білітаційних дій.

Annotation. The complex program of physical therapy of persons is rea-
sonable with violations genicular to the joint: concrete periods of rehabilita-
tion, facilitie, methods, dosages of loading, algorithm of successive rehabili -
ta tion actions.
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Останім часом багато науковців та лікарів-реабілітологів відмі-
чають збільшення травм опорно-рухового апарату, а саме пошкод-
ження колінного суглоба у людей різних категорій. Одна з найчас-
тіших патологій — пошкодження менісків колінного суглоба.
Відновлення рухової функції при всіх травмах менісків колінного
суглобу, можливо лише оперативним шляхом з подальшим застосу-
ванням комплексу реабілітаційних заходів. Меніски виконують
одну з основних функцій опорно-рухової системи — це амортиза-
ція, процес пом’якшення дії зовнішніх чинників, які можуть
пошкоджувати структури суглоба.

Розроблено комплексну програму фізичної реабілітації осіб
після артроскопії (оперативного втручання) колінного суглобу.
Тривалість виконання програми передбачала — 60 днів. Перший
період — ранній післяопераційний період (тривалістю від 1 до 7 днів).
Цей період характеризується вираженими функціональними пору-
шеннями у колінному суглобі, відповідними симптомами, які при-
таманні даному пошкодженню, травмі, вимушеним зниженням
рухової активності, частковою іммобілізацією, тому до завдань, які
мали вирішуватися у цей період ми віднесли: попередження
повторного травмування; створення оптимальних умов регенера-
ції; стимуляція скоротливої здатності м’язів стегна; підвищення
психоемоційного стану пацієнта; підтримання загальної працез-
датності, прискорення загоєння післяопераційної рани тощо. 

Основними засобами та методами фізичної реабілітації, які вирі-
шували поставлені завдання були: фізіотерапія, а саме магнітотера-
пія; УВЧ, електросон, електроміостимуляція. Власне нами запропо-
новано в такій послідовності застосовувати фізіотерапію.
Застосування магнітотерапії та УВЧ на цьому етапі направлені на
зменшення запального процесу та початку регенерації пошкоджених
тканин. Застосування електросну було направлене на покращення
психоемоційного стану пацієнта. Застосування електроміостимуля-
ція направлене на пришвидшення працездатності м’язів враженої
кінцівки та запобігання атрофії. Застосування медикаментозного
електрофорезу було направлене на зменшення больового синдрому. 

Кінезотерапія проводилася з першого дня після травми, при
цьому використовувалися такі вихідні положення: лежачи на спині,
сидячи, стоячи; застосування дихальних вправ, ідеомоторних
вправ, ізометричних вправ, загальнорозвиваючих вправ, тощо. 

Рефлексотерапія — застосовували такі ТА, як в напрямку стегна
E35; медіальні — F8, F7, R10; спереду — E36, позаду V40, F8,VB30.
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Використання таких точок зменшували больові відчуття, що покра-
щувало тренування та загальний стан.

Другий період пізній післяопераційний (7–30 днів) та характеризу-
вався покращенням функціонального стану пацієнтів, відновлен-
ням структур ушкоджених тканин, загоєння рани та формування
післяопераційного рубця. Застосовувалися наступні засоби та
методи фізичної реабілітації: кінезотерапія (60–80 хв.): дихальні
вправи, ізометричні вправи, загально-розвиваючі вправи, спеці-
альні вправи, спортивно-прикладні вправи, гідрокінезотерапія
(вправи у воді 10-20 хв.) та кінезіотейпінг. Також фізіотерапію:
УВЧ терапія, електроміостимуляція.

Третій період — відновний період (30–60 день). Нами запропоно-
вано наступні засоби та методи фізичної реабілітації: кінезотерапія
(до 2 год.): дихальні вправи, загально-розвиваючі вправи, спеціаль-
ні вправи, тренувальні вправи. Прогресивне тренування з допомо-
гою еспандерів. Гідрокінезотерапія (вправи у воді до 30 хв.) та кіне-
зіотейпінг. Основною формою проведення занять у цей період була
фізична реабілітація в спеціальному залі, яка проводилась до
2 годин. 

Подальше відновлення продовжується до 4 місяців. Цей період
називається тренувальній період, для таких пацієнтів було розробле-
но спеціальні рекомендації щодо подальшого тренування та нагляд
дільничного травматолога, фізичного реабілітолога та фізіо -
терапевта.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ОНКОЛОГІЇ

Холодова Олеся Сергіївна
старший викладач

Воробйов Сергій Данилович
магістрант, група ФТ-21-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах обгрунтовано особливості фізичної реабілітації
жінок, хворих на рак  молочної залози. Увагу звернено на основні
напрямки видів та типу реабілітації жінок. Приведено алгоритм
використання засобів та методів фізичної реабілітації. Особливу увагу
звернено на психологічний аспект реабілітації онкохворих пацієнток.

Annotation. In theses the features of physical rehabilitation of women,
patients with are reasonable the cancer of mammary gland. Paid attention to
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basic directions of kinds and type of rehabilitation of women. An algorithm over
of the use of facilities and metods physical rehabilitation is brought. The special
attention is turned on the psychological aspect of rehabilitation of patients.

Особливістю реабілітації жінок, хворих на рак  молочної залози
(РМЗ), є акцент на відновлення функцій верхніх кінцівок і
запобігання лімфостазу. Проведено реабілітаційні заходи, що
спрямовані на підвищення витривалості до фізичних навантажень,
тренування  серцево-судинної і дихальної систем. 

Проте важливим є подальша налаштованість пацієнта на
контроль за хворобою у зв’язку з небезпекою виникнення рецидиву
та/або метастазів. Пацієнти, які отримали лікування, пов’язане із
онкологічним новоутворенням, підлягають пожиттєвому дис -
пансер ному спостереженню. 

Види реабілітації: медична, психологічна, сексуальна,
соціально-трудова, професійна. Використано чотири типи
реабілітації онкохворих пацієнток.

Превентивний тип реабілітації — спрямовано на профілактику
інвалідності через навчання пацієнток, психологічне консуль -
тування, дослідження функціонального та фізичного стану організ -
му перед початком лікування.

Зміцнювальний (відновлювальний) тип реабілітації —
сформовано комплекс засобів, що спрямовані на повернення
пацієнток до колишнього способу життя, професійної діяльності,
фізичного, психологічного та соціального стану.

Підтримуючий тип реабілітації — комплекс засобів,
спрямованих на навчання пацієнток з метою надання можливості
пристосуватися до інвалідності, що виникла, та мінімізувати
ускладнення від хвороби, що продовжується.

Паліативний тип реабілітації — реабілітаційні заходи, що про -
во  дяться з хворими, у яких спостерігається пролонгація хвороби.
Заходи спрямовано на ліквідацію ускладнень, забезпе чення
комфорту та підтримку. Мета паліативної реабілітації полягає у
створенні комфортних умов існування (контролювання болі та її
знеболювання, профілактика контрактур та язв, психологічна
підтримка пацієнток та їх рідних) в період прогресування та
генералізації злоякісної пухлини, що може обумовлювати
несприят ливий прогноз життя.

Особливу увагу звернено на психологічний аспект реабілітації
онкологічного хворого, що передбачає активізацію особистісного
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потенціалу в боротьбі з онкологічним захворюванням, мобілізацію
внутрішніх ресурсів для подолання стресової ситуації. Відмічено,
що онкологічні хворі відзначають не властиву їм раніше швидку
стомлюваність, втрату спокою і внутрішньої рівноваги, іноді
труднощі при роботі, що вимагає зосередженої уваги та
посидючості.

Стресовий стан, породжений онкологічним захворюванням,
проявляється нервово-психічним напруженням, яке суб’єктивно
виражається у тривожності, а об’єктивно — у зміні
функціонального рівня діяльності та її якісних показників. Це
може призвести або до мобілізації сил, або до зниження активності
внаслідок перенапруги.

У дослідженнях увагу акцентовано на розробці алгоритму
реабілітації, до змісту якого увійшли лікувально-профілактичні
засоби, що спрямовані на усунення та профілактику лімфостазів і
контрактур плечових суглобів у перервах між курсами
поліхіміотерапії або після завершення лікування при стабільному
стані пацієнток. Обов’язкові складові:

1. Фізична реабілітація (після мастектомії та хірургічного
видалення пахвових лімфатичних вузлів): догляд за шкірою;
лікувальна фізкультура.

2. За необхідності, робота з психологом.
3. Участь пацієнток у діяльності волонтерської організації, що

співпрацює з працівниками кабінету/центру захворювань молочної
залози за місцем проживання.

ВЕГЕТАТИВНИЙ ДИСБАЛАНС — КЛЮЧОВИЙ МЕХАНІЗМ
ВИНИКНЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

Хорошенко Ірина Вікторівна
ІІ курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Шипелик Олег Володимирович
доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення, к. мед. н.

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 
vigor1959@ukr.net

Анотація. Основною причиною високої захворюваності й смер-
тності залишаються хронічні неінфекційні захворювання. Згідно
сучасних наукових даних, одним із ключових механізмів патогенетич-
ного каскаду хронічних неінфекційних захворювань є вегетативний
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дисбаланс. Вегетози — це донозологічна форма, яка включає широку
групу функціональних відхилень. Тому забезпечення збалансованої
діяльності обох ланок вегетативної нервової системи може бути
вагомим превентивним фактором щодо виникнення й прогресування
багатьох захворювань.

Annotation. The main cause of high morbidity and mortality are chronic
non-communicable diseases. According to modern scientific data, one of the
key mechanisms of the pathogenetic cascade of chronic non-communicable
diseases is autonomic imbalance. Vegetosis is a prenosological form that inclu-
des a wide group of functional abnormalities. Therefore, ensuring a balanced
activity of both parts of the autonomic nervous system can be an important
preventive factor in the occurrence and progression of many diseases.

Проблема збереження й покращення здоров’я молоді як однієї
з найвразливіших верств суспільства є актуальною не тільки для
нашої держави. Наукові дослідження свідчать, що напружена інте-
лектуальна діяльність приводить до зменшення часу, який вико-
ристовується для рухової активності, викликає погіршення стану
здоров’я, зменшує загальну опірність організму до впливу неспри-
ятливих факторів [5].

Вегетативна нервова система (ВНС) є складовою нервової сис-
теми. Її основна функція полягає в підтримці функціонування жит-
тєво важливих органів

На даний час доведено, що вегетативний дисбаланс є вагомим
фактором розвитку хронічної серцевої недостатності (ХСН), яка
належить до найбільш інвалідизуючих патологічних станів [2]. 

Привертає увагу той факт, що деякі показники моніторування
варіабельності серцевого ритму (ВСР) подібні за своїми характе-
ристиками у хворих з ХСН і АГ. Так, низкою дослідників було пока-
зано, що у хворих на АГ має місце така сама депресія парасимпа-
тичного відділу ВНС, як і при ХСН. Іншими роботами доведено
підвищення тонусу симпатичного відділу ВНС у спокої як одного з
чільних елементів формування патологічного порогу регуляції АТ.
Існує й інша закономірність. Так, важливою ознакою хронічного
дисбалансу ВНС може бути саме підвищення АТ [1].

Поряд з цим дисбаланс ВНС є важливим чинником ініціації та
прогресування ІХС. Безпосередньою її причиною є атеросклероз —
прогресуюче дегенеративне ураження артерій, яке проявляється
формуванням атеросклеротичної бляшки та тромбуванням просві-
ту артерій з розвитком невідповідності між потребою й постачан-
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ням тканинам кисню [2]. У свою чергу, погіршення кровопостачан-
ня тканин приводить до порушення балансу симпатичного та пара-
симпатичного відділів ВНС. «Хибне» коло замикається. На перших
етапах такі порушення мають адаптаційний характер, та з часом, по
мірі наростання незворотніх змін в ішемізованих тканинах та про-
гресування власне ішемічної хвороби, пристосувальні механізми
тільки ще більше ускладнюють її перебіг і неминуче приводять до
розвитку фатальних ускладнень [4].

Все частіше з’являються публікації про вагомий внесок вегета-
тивної дисфункції в патогенез формування метаболічного синдро-
му — патології, яка розповсюджується в сучасному суспільстві із
загрозливою швидкістю і ставить перед вченими-дослідниками й
клініцистами все нові запитання [4]. 

Дисбаланс ВНС також має значення і при розвитку інших пато-
логічних станів аж до тієї міри, що можна з упевненістю констату-
вати, що неузгодженість симпатичного та парасимпатичного відді-
лів ВНС, зважаючи на їх багатогранну роль у підтримці
внутрішнього гомеостазу організму, відіграє роль практично при
будь-якій патології.

Науковці довели, що фізична тренованість впливає на вегета-
тивну регуляцію серця [3]. Визначальна роль в цьому належить
аеробним навантаженням. Припускається, що аеробні фізичні
навантаження попереджують розвиток летальних аритмій шляхом
посилення активності парасимпатичної системи та послаблення
симпатичної, таким чином немов захищаючи серце [6]. 
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Анотація. В даних тезах викладено основні напрямки здорового
способу життя. Перелічені здоров’язберігаючі технології,що включа-
ють тісний взаємозв’язок і взаємодію усіх факторів освітнього сере-
довища, спрямованих на збереження здоров’я студентів на усіх етапах
їх навчання,росту,розвитку особистості. Також перераховуються
умови, засоби та заходи, які необхідно виконати для повноцінного
життя під час навчання та у подальшому житті.

Annotation. These theses outline the main directions of a healthy
lifestyle. Listed health technologies, which include the close relationship and
interaction of all factors of the educational environment, aimed at maintain-
ing the health of students at all stages of their learning, growth, personal
development. It also lists the conditions, tools and measures that must be per-
formed for a full life during training and later in life.

Здоров’я — це основна умова реалізації фізичних і психічних
можливостей і здібностей особистості. Здоров’я — це одна з най-
більших цінностей людини, це те, без чого вона не може бути щас-
ливою. Здоров’я можна зберігати, формувати, зміцнювати лише
шляхом цілеспрямованої і напруженої праці над собою, набуваючи
знань. Здоров’я –це знання засад здорового способу життя, тобто
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порядку життєдіяльності, який би зберігав і навіть примножував
здоров’я, а не руйнував його. Таким чином, йдеться про необхід-
ність навчити кожну людину відновлювати своє фізичне та психіч-
не здоров’я та пристосовувати до нових умов існування, до нових
умов навчання та праці.

Здоров’язберігаючі технології — це система заходів, що включає
тісний взаємозв’язок і взаємодію усіх факторів освітнього середо-
вища, спрямованих на збереження здоров’я студентів на усіх етапах
їх навчання та розвитку. 

Здоров’язберігаючі технології — цілісна система виховно-оздо-
ровчих, корекційних і профілактичних заходів, які здійснюються у
процесі взаємодії студента і педагога, студента і батьків, студента і
лікаря,студента і друга. 

Мета цих освітніх технологій забезпечити можливість збере-
ження здоров’я, сформувати необхідні знання, уміння й навички
здорового способу життя, навчити використовувати отримані знан-
ня у повсякденному навчанні і житті,професійній діяльності май-
бутніх фахівців своєї професійної справи.

Здоров’я як предмет здоров’язберігаючих технологій передба-
чає здоров’я фізичне, психічне, соціальне та духовне. Завдяки
використанню здоров’язберігаючих технологій відбувається покра-
щення пам’яті, покращується робота мозку, сприйняття, відтворен-
ня уваги, мислення, підвищення здібностей до довільного контро-
лю, покращення загального емоційного стану, підвищується
працездатність у осіб з вадами розвитку та інвалідністю.

Здоров’язберігаючі технології застосовуються у всіх сферах
життя студентської молоді і діяльності людини та представлені як
технології збереження та зміцнення, відновлення та підтриман-
ня,розвитку та стимулювання здоров’я, а саме це: динамічні паузи,
рухливі і спортивні ігри, релакс, пальчикова гімнастика, гімнасти-
ка для очей, дихальна гімнастика та гімнастика пробудження,
теренкур, вправи на тренажерах.

У рукописах, написаних у Китаї та Індії за 3000–2000 рр. до
нашої ери, викладено питання застосування дихальних вправ,
пасивних рухів, масажу при захворюваннях внутрішніх органів та
опорно-рухового апарату. Лікувальна гімнастика досягла особливо
високого розвитку у Стародавній Греції, де вона розглядалася як
обов’язковий компонент профілактичної і лікувальної медицини.
Творцем медичної гімнастики вважають Геродікуса (484–425 pp.
до н.е.), який лікував хворих дозованими пішими прогулянками,
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бігом, гімнастикою, масажем. Видатний лікар Гіппократ (460–375
pp. до н.е.), якого називають батьком медицини, докладно описав
дію фізичних вправ, методику їх застосування при захворюваннях
легень, серця, ендокринних захворювань, у хірургії і розпочав
використовувати дихальну гімнастику, масаж як лікувальний засіб.
Гіппократу (460–375 рр. до н. ч.) належить знаменитий вислів:
«Гармонія функцій є результатом правильного відношення суми
вправ до здоров’я даного суб’єкта». Науковий авторитет
Гіппократа, а рівно і його вчителя Геродіка сприяв широкому роз-
повсюдженню медичної гімнастики і великій досконалості, якої
досягали грецькі лікарі в її застосуванні і дозуванні. Досвід ліку-
вального і профілактичного застосування рухів був поглиблений і
розширений геніальним лікарем і вченим Авіценною (Абу-алі-ібн-
сіной, 980–1037 рр.). Він написав багатотомну працю «Канон
лікарської науки», в якому відобразив всі досягнення середньоазі-
атської, іранської, арабської медицини.
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СЕКЦІЯ V

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ПРОБЛЕМАТИКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Бей Марія Денисівна
ІІІ курс, група ПЗ-19.2-1мс, спеціальність «Право»

Інституту права та суспільних відносин університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент

Анотація. В тезах здійснено аналіз зайнятості та працевлашту-
вання інвалідів. Метою виявлення основних проблем та розробки захо-
дів щодо збільшення зайнятості й раціонального працевлаштування
інвалідів з урахуванням стану здоров’я, побажань та можливостей,
що відповідає інтересам як держави, так і самих інвалідів.

Аnnotation. This thesis analyzes the employment and employment of peop-
le with disabilities. The aim is to identify the main problems and develop mea-
sures to increase employment and rational employment of people with disabili-
ties, taking into account the state of health, wishes and opportunities, which is
in the interests of both the state and people with disabilities themselves.

Конвенція ООН про права інвалідів зобов’язує вживати всіх
необхідних заходів для того, щоб забезпечити людям з інвалідністю
можливість вести незалежний спосіб життя.

Незалежне життя — це право і можливість особи вибирати
самій, як жити. Це означає жити так само, як і інші, маючи можли-
вість самій вирішувати, що робити, з ким зустрічатися і куди піти,
будучи обмеженим лише в тій мірі, в якій обмежені інші люди, які
не мають інвалідності. Щоб стати дійсно незалежними, люди з
інвалідністю повинні протистояти безлічі перешкод.
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Такі перешкоди можуть бути явними: фізичні — архітектурні
бар’єри і недо ступний транспорт; інформаційні — коли формат
подачі інформації може робити її недоступною. А також приховани-
ми: інституційні, законодавчі; поведінкові — відношення оточуючих.

Долання таких перешкод — це головний крок на шляху до того,
щоб жити повноцінним життям, виступаючи в ролі працівників,
роботодавців, подружжя, батьків, спортсменів, політиків і платни-
ків податків, інакше кажучи, щоб повною мірою брати участь в
житті суспільства і бути його активним членом. 

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної практики організа-
ції безбар’єрного архітектурного середовища вирішуються такі
основні проблеми, з якими стикаються представники маломобіль-
них груп населення. Для людей у візках — це долання поребриків і
перепадів висоти, занадто високе розташування об’єктів, маневру-
вання у вузькому просторі, проїзд крізь дверні отвори, долання схо-
дів. Для осіб, що користуються милицями або ціпками, знімається
проблема долання висоти, але додається проблема входу на ескала-
тор (тут необхідна швидкість маневру). Для незрячих — орієнтуван-
ня в просторі, перехід доріг, розпізнавання небезпечних ситуацій,
пошук входу в те чи інше приміщення чи будівлю. Для осіб з вада-
ми слуху — знову таки перехід вулиць і неможливість користувати-
ся голосовими оголошеннями. 

При будівництві, реконструкції або облаштуванні будь якого сере-
довища необхідно враховувати ряд особливостей, які сприятимуть ком-
фортному перебуванню в ньому людини з фізичними/сенсорними або
когнітивними вадами: висота і розташування елементів конструкцій
має бути в зоні комфортної досяжності для людини в інвалідному візку
і звичайної людини; забезпечення достатнього простору для маневру;
достатня висота дверних прорізів і стель, відсутність перешкод на підло-
зі; зони паркування автомобілів для людей з інвалідністю повинні мати
розмітку додаткового простору для висадки і посадки; у будівлях не
повинно бути порогів вище 2,5 см; місця перепаду рівнів між горизон-
тальними дільницями пішохідних шляхів або підлоги в середині буді-
вель вище 4,5 см повинні облаштовуватись скосами/пандусами; наяв-
ність інформаційних табло/піктограм; наявність звукового дублювання
візуальної інформації; наявність візуального дублювання звукової
інформації — для осіб з вадами слуху; наявність спеціальних місць для
глядачів у візках в театрах, концертних залах та спортивних спорудах
тощо; наявність спеціальних облаштованих туалетів (або туалетних
кабінок) та душових кабін для людей з обмеженою рухливістю.
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Транспортна доступність — це можливість особам з фізичними,
сенсорними або когнітивними вадами залишатися мобільними і
користуватися всіма послугами та транспортними спорудами само-
стійно, не зважаючи на обставини і за будь яких умов. Відсутність
транспортної доступності накладає перешкоди для працевлаштуван-
ня, освіти, підготовки кадрів, охорони здоров’я та соціальних послуг.

Отже, проектування масових споруд з урахуванням потреб осіб
з інвалідністю — це не така і складна проблема. Усі вимоги чітко
викладені в різних технічних регламентах і нормативних актах.
Ніяких надприродних технологічних рішень вона не вимагає.
Потрібно лише зважити на те, що навколо є люди, яким жити наба-
гато складніше, ніж тим, хто не має явних фізичних проблем, і
намагатися полегшити їм життя.
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СТРАТЕГІЇ НА ПІДТРИМКУ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ 

Бей Марія Денисівна
ІІІ курс, група ПЗ-19.2-1мс, спеціальність «Право»

Інституту права та суспільних відносин університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент

Анотація. В даних тезах проаналізовано варіанти стратегій, які
можуть посприяти та підтримати розвиток інклюзивної освіти.
Розгляд ключових гравців та осіб, які формують громадську думку
щодо інклюзивної освіти. 
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Аnnotation. This thesis analyzes the place of options for strategies that
can promote and support the development of inclusive education. Consi -
deration of key players and public opinion leaders on inclusive education.

Запровадження інклюзивної освіти не завжди знаходить розу-
міння і підтримку. Тому, для її розвитку потрібно залучати не лише
фахівців у галузі освіти, але й організації громадянського суспіль-
ства, родини й громади, професійні асоціації, спеціалістів із підго-
товки викладачів і надання послуг.

На початковому етапі потрібно мобілізувати зусилля громадсь-
кості на підтримку інклюзії й розпочати процес досягнення кон-
сенсусу. 

У зв’язку з цим можливі наступні стратегії: 
1. Групам проведення інформаційної діяльності треба надати

легітимність і підтримку шляхом виділення бюджетних асигнувань
та необхідних повноважень від органів виконавчої влади для вико-
нання ряду завдань, зокрема таких як проведення досліджень нау-
кових досліджень, організації конференції, семінарів, пошуку
резервів для впровадження і розвитку інклюзивної освіти та інших.

2. Залучити до процесу ухвалення рішень і заохочувати до про-
ведення своїх власних рекламнопропагандистських заходів профе-
сійні організації, які хоча і дотримуються різних поглядів, та все ж
відіграють важливу роль у процесі досягнення консенсусу.

Груп з надання медичних і соціальних послуг та адміністратив-
них груп, які відіграють роль у наданні інклюзивних послуг.
Розмаїття поглядів сприятиме проведенню ділових дебатів.

Важливу роль у формуванні громадської думки щодо інклюзив-
ної освіти, аналізу і пропаганді проблеми добору необхідної думки
і наукової інформації, систематичних даних з метою в мотивації
реформи віднаходження рішень на місцевому рівні можуть відігра-
вати наукові співробітники й аспіранти.

До головних осіб, які формують громадську думку щодо інклю-
зивної освіти, належать викладачі, наукові працівники і керівники
громадських організацій. Зусилля громадськості можна мобілізува-
ти шляхом налагодження партнерських відносин і створення мереж
з іншими установами.

Важливе значення для розвіювання міфу про винятковість спе-
ціальної освіти, яка часто асоціюється з освітою осіб з особливими
потреби може мати діалог між спеціалізованими організаціями й
звичайними школами. Органи освіти й постачальники послуг
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намісцевому рівні, ймовірно, є ключовими гравцями. У деяких
випадках ініціативи щодо інклюзії в освіті починаються на цьому
рівні. І завдання директивних органів та адміністрацій полягає у
наданні підтримки цим ініціативам та сприянні їх поширенню. 

Запровадження інклюзивних принципів іметодів у процес про-
фесійної підготовки не приведе до швидких змін — але створить
ключову групу фахівців, орієнтованих на розвиток інклюзивної
освіти фахівці з підготовки викладачів відіграють вирішальну роль.

Отже, можна визначити й увести в дію канали зв’язку. Головним
каналом зв’язку є засоби масової інформації. 

І тому можливо, знадобиться стратегія управління ЗМІ. А до
інших каналів належать: фахові журнали, відеоматеріали й спеці-
ально організовані конференції та заходи з поширення інформації.
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5. Ізуїта П.О. Досвід європейських країн у сфері охорони праці.
Інформація іправо. Науковий журнал № 2 (11), Київ, 2014. С. 38–44.

ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ 
ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Білоус Андрій Анатолійович
ІІ курс, група ПД-20-1, спеціальність «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., доцент кафедри управління 
та адміністрування

Анотація. Досягнення в Україні цілей людського розвитку поряд з
вирішенням багатьох проблем вимагає створення умов для повноцінно-
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го суспільного життя людей з інвалідністю, тим більше що їхня кіль-
кість, як і питома вага в загальній кількості населення, постійно зрос-
тають. Люди з інвалідністю потребують не лише посилення держав-
ного соціального забезпечення, а й створення умов для реалізації їхнього
права на працю, навчання та зайнятість. Проте люди з інвалідністю,
особливо молоді все ще мають обмежений доступ до якісних послуг з
професійного навчання, стикаються з труднощами при працевлашту-
ванні, не завжди одержують гідну зарплату за свою працю.

Annotation. Achieving human development goals in Ukraine, along with
solving many problems, requires the creation of conditions for a full social life
of people with disabilities, especially since their number, as well as their share
in the total population, is constantly growing. People with disabilities need not
only to strengthen state social security, but also to create conditions for the
realization of their right to work, study and employment. However, people
with disabilities, especially young people, still have limited access to quality
vocational training services, face difficulties in finding employment, and do
not always receive a decent salary for their work.

Заходи, спрямовані на підвищення рівня трудової мотивації та
соціальної компетентності молоді з інвалідністю, профорієнтаційна
робота та професійне навчання є важливим підготовчим етапом до
безпосереднього процесу підбору роботи: пошуку вакансій в базі
даних центру зайнятості, з’ясування у роботодавця різноманітних
аспектів щодо вільного робочого місця та умов праці. На цьому етапі
відбувається деталізація вимог роботодавців до майбутнього праців-
ника, формується готовність клієнта до розгляду конкретних про-
позицій. Ефективність процесу підбору роботи зазначеній категорії
клієнтів центрами зайнятості визначається наявністю на ринку
праці вільних робочих місць та вакантних посад, на які можуть бути
прийняті особи з інвалідністю з врахуванням характеру їхнього
захворювання та ступеня трудового потенціалу. За психофізичними
показниками одні молоді особи з інвалідністю можуть ефективно
працювати на звичайних робочих місцях, інші  на спеціальних, як
адаптованих відповідно до їхніх можливостей шляхом незначного
дообладнання, так і створених спеціально. Всі ці фактори беруться
до уваги при підборі роботи для конкретної молодої людини. 

Процес підбору роботи для молодої людини з інвалідністю цен-
трами зайнятості складається з кількох етапів: 

З’ясування відповідності вільного робочого місця (вакансії)
типу функціонального розладу молодої людини з інвалідністю. 
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2. Пропонування особі розглянути можливість працевлашту-
вання на конкретне робоче місце. 

3. Спілкування з роботодавцем щодо можливості прийняття на
роботу конкретного претендента. 

4. Погодження з роботодавцем або його представником місця
і часу зустрічі з молодою людиною і видача направлення на спів -
бесіду [1].

Початок трудової діяльності на конкретному робочому місці
для молодої людини з інвалідністю пов’язаний з проходженням
певного адаптаційного періоду та виникненням ряду проблем, які з
цим пов’язані. Проходження цього етапу є непростим періодом для
будь-якого працівника, тим більше для людини з інвалідністю.
Виникнення проблем у період адаптації може спричинити апатію,
зневіру у свої сили та взагалі у можливість успішної трудової діяль-
ності, що в кінцевому рахунку може призвести до звільнення пра-
цівника. 

Зауважимо, що діяльність із сприяння адаптації молодої люди-
ни на робочому місці не входить до функцій центрів зайнятості. Але
ці зусилля дозволять уникнути звільнення працівника і здійснення
центром зайнятості повторного комплексу виробничих процедур і
операцій з працевлаштування того самого клієнта. 

Діяльність центру зайнятості щодо сприяння адаптації молодих
осіб з інвалідністю на робочому місці має здійснюватися з враху-
ванням особливостей кожного етапу адаптації та розуміння сутнос-
ті проблем, які можуть виникнути у молоді з інвалідністю на кож-
ному з них, вона має включати спеціальні бесіди, консультації,
семінари, тренінги, зустрічі тощо. Ця робота має проводитись у тіс-
ній співпраці з партнерами: роботодавцями, профспілками підпри-
ємств і організацій (якщо вони є), громадськими організаціями
людей з інвалідністю.

Список використаних джерел

1. Працевлаштування молоді з інвалідністю: Навч. посіб. / [Ю.М. Мар -
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АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ІНВАЛІДОМ
ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ

Булат Олександра Юріївна
IV курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Анісімова А. А., старший викладач кафедри соціально-

правових та поведінкових наук

Анотація. Робота містить аналіз психологічного сприйняття
інвалідів професійного відбору. Обґрунтовані етапи професійного від-
бору за участю інвалідів з урахуванням їх особливих потреб.
Визначенні заходи психологічної підтримки в процесі написання резю-
ме, проходження співбесіди, стажування. 

Annotation.The work contains an analysis of the psychological percepti-
on of disabled people of professional selection. The stages of professional
selection with the participation of the disabled taking into account their spe-
cial needs are substantiated. Identified measures of psychological support in
the process of writing a resume, interview, internship.

В Україні кількість осіб з інвалідністю в останні роки збільши-
лась і на початок 2020 р. становить 2703,0 тис. осіб [1]. 

Майже половина від загального числа інвалідів знаходяться в
працездатному віці і потребують реабілітації та подальшому пра-
цевлаштуванні. Для подолання відчуження, підтримки осіб з інва-
лідністю, які потребують працевлаштування важливо сприяти
організації психологічного супроводу процесам стажування, спів-
бесіди, написання і подачі резюме. 

Відбір претендентів на будь-які посади здійснюється за етапами:
1. Написання резюме.
2. Співбесіда.
3. Стажування.
Перший етап це резюме. Резюме — це основний інструмент і

помічник у пошуку роботи, свого роду візитна картка, яка характе-
ризує вас як фахівця, описує ваші професійні знання, навички та
вміння, попередній досвід роботи, функціональні обов’язки, досяг-
нення та особисті якості. Для людей з обмеженими можливостями
резюме можна подати через інтернет ресурси.

Щоб написати хороше резюме, вам потрібно зосередитися на
головних фактах вашої професійної біографії. Тому ваша професій-
на візитка повинна мати такий вигляд:
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1. Посада.
2. Контактні дані.
3. Досвід роботи.
4. Освіта.
5. Професійні навички.
6. Рекомендації.
7. Додаткова інформація [2].
Другий етап дуже важливий для прийому на роботу. Це можли-

вість справити перше враження на рекрутера і дізнатися більше про
компанію та умови роботи [3].

Для подолання скутості та відчуження у таких людей можна
запропонувати такі види співбесіди як: 

– співбесіда;
– по телефону;
– транспорту для прибуття на місце проведення співбесіди.
Третій етап характеризується виробничим оточенням та ергоно-

мічною складовою робочих місць. Важливе значення для створення
позитивного психологічного сприйняття інвалідом виробничого
оточення має його ергономічне пристосування для особливих
потреб інвалідів. Створення спеціального робочого місця має поєд-
нуватись із організацією зручного для перебування осіб із обмеже-
ними фізичними, сенсорними, психічними можливостями просто-
рового середовища, забезпеченням потрібних санітар но-гігієнічних
умов. Створенням доброзичливого психологічного клімату у вироб-
ничому колективі. При проходженні стажування на робочому місці
безробітними, які мають інвалідність необхідно сприяти організації
психологічного супроводу процесу стажуванню. Завданням психо-
логічного супроводу є вирішенням керівником стажування проблем
адаптації інваліда на робочому місці та у трудовому колективі, забез-
печення наступності та дієвості професійної та трудової реабілітації. 

Планування індивідуальних і групових психологічних тренінгів
за участю інваліда, який проходить стажування, членів виробничо-
го колективу, та керівника стажування з боку підприємства дозво-
ляє налагодити та підтримати взаємне спілкування, створити довір-
ливу атмосферу [4].

Список використаних джерел
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КОНСОРЦІУМ ЯК СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В КОНТЕКСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дивинська Юлія Анатоліївна
асистент кафедри менеджменту та туризму 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
dyvynska_yulia@ukr.net

Анотація. Здійснено аналіз питання працевлаштування осіб з
інвалідністю та досліджено вплив з боку органів державної влади.
Проаналізовано основні напрями розвитку системи відновлення тру-
дового потенціалу осіб з інвалідністю. Розглянуто підходи до стиму-
лювання підприємницької діяльності серед осіб з інвалідністю.

Annotation. An analysis of the issue of employment of persons with disa-
bilities was carried out and the influence of public authorities was studied.
The main directions of development of the system of restoration of labor
potential of persons with disabilities are analyzed. Approaches to stimulating
entrepreneurial activity among people with disabilities are considered.

Питання праці осіб з інвалідністю регулюються як загальним
законодавством з питань праці, так і нормативно-правовими акта-
ми, що прийняті на виконання, зокрема законодавства щодо інва-
лідності. З одного боку, особи з інвалідністю володіють усіма трудо-
вими правами, що й особи без інвалідності, а з іншого, держава
надає низку гарантій для людей з інвалідністю, метою яких є їх
включення на ринок праці [2]. 

Сучасна державна політика соціального захисту осіб з інвалід-
ністю включає в себе низку заходів, зокрема створення умов для
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інтеграції до активного суспільного життя; підвищення державних
гарантій у досягненні вищих соціальних стандартів у матеріально-
му забезпеченні; створення безперешкодного середовища; забезпе-
чення активної взаємодії державних органів та громадських органі-
зацій у розв’язанні проблем тощо.

Проте, аналізуючи досвід України та закордонний досвід пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю, важливо зазначити, що на сьо-
годні існують підприємства, організації та установи, які бояться
приймати на роботу дану категорію осіб. Це зумовлюється рядом
причин, до яких входить страх зниження якості продукції чи
послуг, підвищення контролю з боку держави, додаткова відпові-
дальність [3].

Крім того, проблема працевлаштування осіб з інвалідністю
ускладнюється низкою недоопрацювань зі сторони органів держав-
ної влади, а саме: недостатнє фінансування, недостатня обізнаність
персоналу центрів зайнятості, недостатній рівень співпраці між
органами державної, місцевої влади, організацій, що опікуються
проблемами осіб з інвалідністю. В наслідок обмежених фінансових
можливостей критично зменшується можливість залучення трудо-
вого потенціалу осіб з інвалідністю. Тому одним з варіантів повно-
цінної професійної реалізації осіб з інвалідністю є започаткування
власної справи. 

На початковому етапі розвитку бізнес-ідеї та етапі її реалізації,
однією з ключових запорук ефективного впровадження, є підтрим-
ка з боку досвідчених фахівців своєї справи. Саме тому постає
потреба в створені консорціумів, таких консорціумів можуть вхо-
дити ЗВО, центри зайнятості, центри реабілітації осіб з інвалідніс-
тю та лікарні, громадські організації, органи державної та місцевої
влади та бізнес-структури.

Діяльність консорціуму має передбачати додаткову освіту для
осіб з інвалідністю у формі лекцій, семінарів, тренінгів на теми,
пов’язані із започаткуванням власної справи. Крім цього, ефектив-
ними є менторські програми, які дозволяють обрати індивідуальний
підхід і забезпечити підтримку в різних аспектах — психологічному,
технічному, юридичному тощо — з врахуванням індивідуа льних
особливостей і конкретних проблем, що виникають в процесі роз-
робки бізнес-ідеї, підготовки бізнес-плану, реєстрації та розвитку
бізнесу[3]. 

Звісно, що організація таких консорціумів, як і будь-які інші
способи активації підприємницької діяльності серед осіб з інвалід-
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ністю, вимагає багато зусиль і значної частки волонтерської діяль-
ності. Водночас, саме такий підхід дозволяє створити особливі
умови і атмосферу підтримки, в яких особа з інвалідністю зможе
переключити увагу зі своїх обмежень на свої таланти і можливості.

Задля успішного залучення трудового потенціалу осіб з інвалід-
ністю, в першу чергу, необхідна:

– розробка і реалізація дієвих програм соціального захисту осіб
з інвалідністю на державному, регіональному, муніципальному і
відомчому рівнях, фінансове забезпечення заходів програми; 

– удосконалення структур, що утворюють систему відновлення
трудового потенціалу інваліда (ВТПІ), і міжструктурних зв’язків як
початкової категорії управління реабілітацією і зайнятістю інвалідів [2].
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Дубенко Ганна Вадимівна
ІІІ 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. Інвалідність — це соціальне явище. Соціальна адаптація
осіб з інвалідністю виносяться на легальний рівень. З цією метою
Україна реалізує як власні, і міжнародні стандарти. Кращий із заходів

людей з інвалідністю Секція V



реабілітації інвалідів — професійне навчання. Один із активних учасни-
ків є Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Annotation. Disability is a social phenomenon. Social adaptation of per-
sons with disabilities is taken to the legal level. To this end, Ukraine imple-
ments both its own and international standards. The best rehabilitation
measure for the disabled is vocational training. One of the active participants
is the Open International University of Human Development «Ukraine».

Інвалідність — соціальне явище, а не хвороба чи переконання;
інвалідам нічого особливого не потрібно. Як показує практика,
люди з особливими потребами можуть стати повноцінними члена-
ми суспільства, надихаючи своїм прикладом багатьох, зокрема і
абсолютно здорових.

Проблеми людей з обмеженими можливостями серед інших
соціальних, економічних та політичних проблем сучасності вважа-
ються значними у більшості країн світу. Закон України «Про осно-
ви соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» — основ-
ний правовий акт, який визначає засади соціального захисту
інвалідів в Україні та гарантує їхній рівень по відношенню до всіх
інших громадян, гарантує їм рівні можливості для участі в різних
сферах життя суспільства. В Конституції України права та свободи
інвалідів окремо не обмовляються, але надаються їм з усіма грома-
дянами України, підкреслюючи тим самим їхню рівноправність.

Основними проблемами при працевлаштуванні людей з обме-
женими можливостями в Україні є: 

1) Відсутність фахівців у медико-соціальних експертних коміте-
тах, які розробляють індивідуальні реабілітації програми для людей
з обмеженими можливостями, згідно з якими в частині програм
«реабілітація на роботу» інваліду потрібні особливі умови праці; 

2) Наявності фіктивної зайнятості; 
3) Світ праці для людей з обмеженими можливостями обмежені

розумовою працею та сферою обслуговування; 
4) Низька активність людей з обмеженими можливостями у

пошуках роботи; 
5) Стереотипи суспільства щодо людей з обмеженими можли-

востями та їхнього потенціалу; 
6) Неефективність чинного законодавства про права громадян з

обмеженими можливостями. 
Працевлаштування інвалідів в умовах ринкової економіки в

правовій державі базується на загальних принципах реабілітації та
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соціальної політики щодо осіб з інвалідністю. Важливо формувати
таку систему, коли на засадах будуть враховані інтереси суспільства,
інвалідів, роботодавців за рахунок: 

1) Соціально-психологічної позитивної орієнтації на трудову
діяльність, як з боку самих інвалідів, так і з боку здорових членів
суспільства; 

2) Правового регулювання працевлаштування інвалідів; 
3) нормативного регулювання взаємовідносин органів соціаль-

ного захисту та охорони здоров’я, навчальних закладів по про-
фпідготовці інвалідів, бірж праці, підприємств та інших робото-
давців. 

Через економічну кризу, військові дії та політичні чвари, можна
підібрати сотні об’єктивних виправдань тому, що права і умови
життя наших людей з інвалідністю навіть віддалено не відповідають
тим базовим канонам Конвенції ООН «Про права інвалідів». 

Тому професійне навчання, як засіб реабілітації інвалідів,
передбачене відповідною Національною програмою. Університет
«Україна» є активним суб’єктом у вирішенні проблем людей з інва-
лідністю — через навчальний процес допомогає людям з обмеже-
ними можливостями отримати висококваліфіковану фахову підго-
товку і стати повноцінними, активними будівниками нової
України. Для зручності освітні послуги надаються за дистанційною
формою навчання. 

Таким чином, Університет «Україна» як вищий навчальний
заклад, що надає освіту особам із обмеженими фізичними можли-
востями, почав впроваджувати в життя технології навчання євро-
пейського стандарту.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Іванов Каріна
ІІ курс, спеціальність «Соціальна робота»

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

Анотація. Останнім часом дуже часто постає питання щодо
життя і працевлаштування людей з інвалідністю. Це питання дуже
складне. Таких людей не завжди беруть на роботу. Але вони також
мають право працевлаштування, без якого не можливе повноцінне
життя. 

Annotation. Recently, the question of life and employment of people with
disabilities has been raised very often. This question is very difficult. Such
people are not always hired. But they also have the right to employment,
without which a full life is not possible.

Відповідно до статті 24 Конституції України:
«Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рів-

ними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за озна-
ками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними або іншими ознаками».

У залежності від тяжкості в Україні розрізняють три групи інва-
лідності: І, ІІ і ІІІ. Їх ділять на підгрупи: ІА та ІБ. При настанні інва-
лідності призначають пенсії, встановлюють пільги та інші види
соціального захисту. 

І група інвалідності. Така людина повністю залежить від інших,
вона не здатна до трудової діяльності і нездатна контролювати свою
поведінку. 

ІІ група інвалідності. Така особа здатна до виконання трудової
діяльності, навчання але за допомогою інших осіб.

ІІІ група інвалідності. Такі особи здатні до самообслуговування,
навчання та трудової діяльності, але з меншим навантаженням ніж
їхні однолітки. 

Станом на 01.01.2021 року в Україні налічується 2 мільйони 703
тисячі людей з інвалідністю. 

Конституція України гарантує право на працю осіб із інвалід-
ністю. Також Україна ратифікувала низку міжнародних актів, що
мають запобігати дискримінації осіб у сфері праці, зокрема,
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Конвенції МОП № 159 «Про професійну реабілітацію інвалідів»,
№ 173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспромож-
ності роботодавця»; Декларації ООН «Про права розумово відста-
лих осіб», «Про права інвалідів», «Про стандартні правила забезпе-
чення рівних можливостей для інвалідів», Конвенцію про права
інвалідів та ін.

Отже, основними проблемами працевлаштування людей з інва-
лідністю є те, що: 

1. Не кожне підприємство, установа, організація може надати
належні до праці умови саме людям з інвалідністю;

2. Людина з інвалідністю не може виконувати ту роботу, яку
виконувала до цього.

Можливі варіанти вирішення цих проблем:
1.Людина з інвалідністю може пройти курс перекваліфікації.

Після чого опановує ту спеціальність на посаді якої зможе працю-
вати відповідно до своїх можливостей. 

2. Підприємствам, установам, організаціям виділити місця для
людей з обмеженими можливостями. 
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ПИТАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Карпенко Ольга Андріївна
к. е. н., Ph. D., доцент, 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування 
Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»

Люди з особливими потребами живуть, соціалізуються, працю-
ють та розвиваються у кожній країні світу. Проте, умови реалізації
зазначених напрямів та досягнення реальних результатів такими
людьми у кожній конкретній державі свої, хоч і існують загальні під-
ходи щодо їх втілення. Зрозуміло, що для цього існують як об’єктив-
ні, так і суб’єктивні причини. Практика показує, що високі темпи
розвитку сучасного світу та його технічні та індустріальні можливос-
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ті не зменшують кількості людей з інвалідністю, швидше навпаки,
крім того ця категорія людей молодшає. Така тенденція спостеріга-
ється практично в усіх країнах світу. Україна не є ви нятком.

Крім того, зважаючи на військову агресію, правильніше війну,
що ведеться з 2014 року на Сході України, яка сприяє збільшенню
кількості таких людей, держава, інституції, громадські організації,
які покликані полегшувати життєдіяльність людей з інвалідністю
стикають з новими викликами та ризиками, зокрема це стосується
працевлаштування та мотивація до нього.

Відповідно до Закону України від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особи
з інвалідністю володіють усією повнотою соціально-економічних,
політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією
України, Законами України та міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Питання
працевлаштування осіб з інвалідністю закріплені в низці законо-
давчих актів, зокрема в Законі України від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ
«Про охорону праці», окремі положення якого спрямованні на
створення для таких осіб реальних можливостей продуктивно пра-
цювати і передбачають конкретні механізми їхньої реалізації та
зобов’язують роботодавців створювати спеціальні робочі місця для
осіб з інвалідністю, сприяти їхньому працевлаштуванню з ураху-
ванням обмежених фізичних можливостей.

З точки зору теорії, мотивація не є простим елементом у лан-
цюзі причинно-наслідкових зв’язків. При цьому важливо об’єдна-
ти такі поняття, як зусилля, здібності, результати, винагороду, задо-
волення і сприйняття в рамках єдиної взаємозалежної системи.
Мотивація — це управлінська функція, що використовує мотиви
поведінки людини для найбільш успішного і ефективного її фун-
кціонування в організації.

Проте при розгляді питання мотивації працевлаштування
людей з інвалідністю необхідно мати на увазі, що це процес компл-
ексний і у ньому приймають участь: 

– суспільство, що сприймає таких людей як рівних;
– держава, яка формує нормативно-правову базу та контролює

її застосування на практиці;
– інституції соціального захисту людей з інвалідністю, які забез-

печують захист, гарантії та пільги, які надані державою для таких осіб;
– заклади освіти, що готують спеціалістів, у тому числі які є

людьми з інвалідністю;
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– працедавець, який мотивований лише частково (діюче зако-
нодавство зобов’язує приймати на роботу конкретну кількість осіб
з інвалідністю, що впливає на розмір податків), на практиці — це
швидше формальність, ніж ефективно діючий механізм, який
насправді мав би бути мотиватором для учасників процесу;

– особа, що має інвалідність та прагне до навчання, впевненос-
ті у собі, отримання довіри, фінансової незалежності, просування
по службі, відносин, які є соціальними, безпеки та спокою, само-
розвитку та стимулів до нього.

Кожен учасник процесу працевлаштування людей з інвалідніс-
тю мають свої мотиви й стимули до цієї діяльності хоч при цьому
головними учасниками є люди, що мають інвалідність, їх бажання
та мотивація до отримання робочого місця і у повній мірі відпові-
дати йому. При цьому, самостійно, навіть маючи найвищу мотива-
цію, належну підготовку та стимули до працевлаштування, люди з
обмеженими можливостями не можуть досягти бажаного результа-
ту. Всі учасники повинні мати власні реальні мотиви, а не
зобов’язуючі або з примусу створювати робочі місця на яких би
мали можливість працевлаштування люди з обмеженими можли-
востями. У свою чергу держава має забезпечити таку роботу через
розробку та/або вдосконалення нормативно-правових актів та їх
застосування через прозорі та зрозумілі механізми.

Зрозуміло, що в ідеалі, за продуманої політики, розробки та впро -
ва дженні конкретних державних та регіональних програм, організації
чітких взаємозв’язків, здійснення ефективного контролю та правиль-
ної мотивації усіх учасників процесу працевлаштування людей з інва-
лідністю можна досягти значних успіхів у частині їх соціалізації, долу-
ченості до загальної справи, що є найкращим із можливих
довгострокових результатів та отримання інших соціальних ефектів.

ОСНОВНІ ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кожушко Олена Олегівна
к. ю. н., доцент кафедри правових та інформаційних технологій

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
svobodu55@gmail.com

Анотація. У тезах викладено основні трудові гарантії осіб з інва-
лідністю. Перелічені та проаналізовано нормативно-правові акти, що
гарантують трудову захищеність таких осіб.
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Annotation. The abstracts set out the main labor guarantees for people
with disabilities. The normative-legal acts guaranteeing labor protection of
such persons are listed and analyzed.

Основи соціальної та трудової захищеності осіб з інвалідністю в
Україні закріплені в законах України «Про основи соціальної захи-
щеності людей з інвалідністю в Україні», «Про охорону праці»,
Кодексі законів про працю України та ін. 

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захище-
ності людей з інвалідністю в Україні», з метою реалізації творчих і
виробничих здібностей людей з інвалідністю та з урахуванням інди-
відуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати
на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися під-
приємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена
законом. Згідно ст. 18 цього ж Закону, підприємства, установи,
органі зації, фізичні особи, які використовують найману працю,
зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлашту-
вання осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця,
створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних про-
грам реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гаран-
тії, передбачені чинним законодавством. 

Також, відповідно до ст. 19 Закону, для підприємств встановле-
но норматив у розмірі 4% від середньооблікової чисельності штат-
них працівників облікового складу за рік, а якщо працюють від 8 до
25 осіб — одне робоче місце (Про основи соціальної захищеності...,
1991).

Для забезпечення трудових прав осіб з інвалідністю законодав-
ством передбачено низку пільг та гарантій, втілення яких на прак-
тиці має на меті недопущення дискримінації осіб з інвалідністю на
ринку праці та реалізацію їхніх трудових прав у повному обсязі
(Йолкіна Н., 2020), 

Серед гарантій, що надаються працівникам з інвалідністю,
можна виділити:

1) інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового
договору, укладеного на визначений строк (ч. 1 ст. 39 КЗпП Украї -
ни). У цьому випадку роботодавець повинен розірвати трудовий
договір у строк, про який просить працівник;

2) при скороченні чисельності або штату переважне право на
залишення на роботі при рівних умовах продуктивності праці та
кваліфікації надається інвалідам війни та особам, на яких поширю-
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ється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту» (п. 5 ч. 2 ст. 42 КЗпП України);

3) залучення до роботи в нічний час та до надурочних можливе
лише за згодою особи і за умови, що це не суперечить медичним
рекомендаціям (ч. 2 ст. 55, ч. 4 ст. 6З КЗпП України, ч. 3 ст. 12
Закону України «Про охорону праці») (Про охорону праці…, 1992);

4) переведення на легшу роботу може відбуватися за бажанням
особи з інвалідністю, роботодавець може перевести його на легшу
роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без
обмеження строку. При цьому за працівником, переведеним на
легшу роботу, протягом 2 тижнів з дня переведення зберігатиметь-
ся попередня середня заробітна плата. У деяких передбачених зако-
нодавством випадках на весь час виконання нижче оплачуваної
роботи може зберігатися попередня середня заробітна плата пра-
цівника або надаватися матеріальне забезпечення за загальноо-
бов’язковим державним соціальним страхуванням (ст. 170 КЗпП
України) (Кодекс законів про працю…, 1971). Також на весь час
переведення може надаватися забезпечення за рахунок Фонду соці-
ального страхування (п. 6 ч. 1 ст. 22 Закону «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування») (Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, 1999);

5) роботодавець зобов’язаний організувати навчання, переква-
ліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до
медичних рекомендацій у випадках, передбачених законодавством
(ст. 172 КЗпП України). Необхідність у перепідготовці (переквалі-
фікації) може виникнути, наприклад, при переведенні на іншу,
легшу роботу.

Отже, вище проаналізовані нормативно-правові акти гаранту-
ють особам з інвалідністю рівні з усіма іншими громадянами мож-
ливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах
життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можли-
вість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи
людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з
індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.
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Анотація. В дослідженні психолого-педагогічної допомоги в пра-
цевлаштуванні людей з інвалідністю вивчено соціально-правове ста-
новище цих працівників в суспільстві та заходи, спрямовані на його
покращення. Вивчені шляхи та методи допомоги в працевлаштуванні,
що мають позитивний вплив на адаптацію та соціалізацію; виділено
методи, спрямовані на надання усебічної і ситуативної допомоги, такі
як психотренінг, психодіагностика, психологічний супровід, корекція
та психолого-педагогічна допомога. Крім того, встановлено ряд необ-
хідних заохочень та санкцій з питання можливостей працевлашту-
вання таких працівників з боку роботодавця.

Annotation. The study of psychological and pedagogical assistance in the
employment of people with disabilities studied the socio-legal status of these
workers in society and measures to improve it. Ways and methods of employ-
ment assistance that have a positive impact on adaptation and socialization
have been studied; methods aimed at providing comprehensive and situation-
al assistance, such as psychotraining, psychodiagnostics, psychological sup-
port, correction and psychological and pedagogical assistance. In addition, a
number of necessary incentives and sanctions have been established regarding
the employment opportunities of such employees by the employer.
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За освітньо-популяризаційних заходів, в Україні сформована
соціально-економічна політика із захисту прав та інтересів осіб з
функціональними обмеженнями чи іншими вадами. Існує пробле-
ма адаптації людей з інвалідністю, що є основою для досліджень,
тому як існують такі проблеми: перша — полягає у всебічній сепа-
рації та упередженості думки роботодавця щодо людей з інвалідніс-
тю. З 2 062 259 дорослого працездатного населення з інвалідністю
віком від 18 до 60 років, 1 522 072 (73,8 %) — особи з інвалідністю,
залишаються непрацевлаштованими. Одна з причин такого стано-
вища — невигідність для працедавця облаштовувати робочі місця
спеціально для таких людей[1]. 

Складова друга проблеми — питання першого робочого
місця — у багатьох компаніях людину з особливими потребами
бажають бачити вже висококласним фахівцем з досвідом роботи, а
от вперше влаштувати на роботу — не поспішають. Такий підхід
свідчить про небажання роботодавців брати на роботу осіб з інва-
лідністю, а сплата санкції обирається роботодавцями як більш при-
йнятний варіант, на відміну від створення спеціальних умов праці
для людини з особливими потребами. 

Складова третя питання — працевлаштування осіб з інвалідніс-
тю, зокрема через подолання дискримінації за ознакою інваліднос-
ті, українське законодавство потребує реформування та створення
дієвих інструментів впливу на джерело дискримінації. Санкція не є
найкращим стимулом для працевлаштування людей з інвалідністю.
Більш дієвим є позитивне стимулювання, мотивація роботодавців
та заохочення до працевлаштування осіб з інвалідністю. Наприк -
лад, механізм державної підтримки у Польщі є повністю відкритим
для державних та приватних суб’єктів. Кожен роботодавець
зобов’язаний сплатити грошовий внесок до Фонду реабілітації осіб
з інвалідністю. Якщо квота на працевлаштування виконується, то
такий роботодавець звільняється від сплати внеску [2]. Таким
чином, можна вирішити питання працевлаштування і позитивно
заохотити найм працівників з інклюзією.

Невдала профорієнтація та практично відсутні моніторинг та
вдала логістика не збільшують кількість працевлаштованих з інвалід-
ністю. Тому як людська індивідуальність повинна бути на першому
місці, враховувати усі її особливості і потреби для досягнення повної
реалізації громадських прав. В даній ситуації необхідно задіяти різно-
манітні методи від тренінгів та профорієнтаційних бесід, до псиході-
агностики та подальшого нагляду за дотриманням прав. Викори став -
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ши ці методи, можливо домогтись ситуативного підходу в доборі
робочого місця. Адже, пройшовши крізь тренінг, людина буде розумі-
ти як поводити себе в колективі або, якщо впровадити, наприклад,
командний тренінг в колективі, де є люди з інвалідністю, то можна
домогтись єдності та стирання стереотипів та упереджень. Крім того,
корекція дасть змогу інтегрувати в соціум людей з розумовими розла-
дами. Надати можливість отримувати консультації з проведенням
регулярних бесід з штатним психологом з обов’язковим контролю-
ванням і регулюванням нормального функціонування людини з розу-
мовими розладами аби забезпечити хворого задовільним станом. А
власне роботодавця впевненістю у свого роду «нормальності» праців-
ника щоб збудувати ставлення до нього не як до психічно хворого, а
як до звичайної людини з певними особливостями.

Ще одним проявом психолого-педагогічної допомоги буде реабі-
літація людей, що нещодавно отримали інвалідність, через групові та
індивідуальні зустрічі, а також через формування практичних навичок
самообслуговування та подолання психологічних бар’єрів до праці. 

За результатом вищевикладеного, можна зазначити, що психо-
лого-педагогічна допомога в працевлаштуванні є необхідною скла-
довою інтеграції людей з обмеженими можливостями в суспільство. 
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ІV курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Анісімова А. А., старший викладач кафедри соціально-

правових та поведінкових наук

Анотація. В досліджені з розв’язання проблем працевлаштування
працівників з інвалідністю в Україні проаналізовані причини низької
конкурентоспроможності на ринку праці України працівників з обме-

302

Секція V Актуальні проблеми працевлаштування 



303

женими можливостями. Розглянуті можливі шляхи вирішення таких
через розробку методики атестації робочого місця інваліда та типо-
вих документів, які видаються в процесі атестації робочого місця,
призначеного для працевлаштування інваліда, застосування групових
форм арт-терапевтичної роботи.

Annotation. The reasons for low competitiveness in the labor market of
Ukraine of workers with disabilities are analyzed in the research on solving
the problems of employment of workers with disabilities in Ukraine. Possible
ways to solve such through the development of methods of attestation of the
disabled person’s workplace and standard documents issued in the process of
attestation of the workplace intended for employment of a disabled person,
the use of group forms of art-therapeutic work are considered.

Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набуває у
зв’язку з постійним зростанням їхньої чисельності та низьким рів-
нем зайнятості, що викликає соціальну напругу в суспільстві, оскіль-
ки для інвалідів мати роботу — це можливість підвищити соціальний
статус, свою значущість, поліпшити добробут. Станом на 01 січня
2020 року, в Україні 2,7 млн. осіб мають інвалідність, у тому числі
222,3 тис. осіб з I групою інвалідності, 900,8 тис. осіб з II групою
інвалідності, 1416,0 тис. осіб з III групою інвалідності та 163,9 тис.
дітей з інвалідністю [1]. Професійно з них задіяні лише 390 тис. осіб.

Особи з обмеженими фізичними можливостями не можуть на
рівних конкурувати на ринку праці, особливо в сучасних економіч-
них умовах, коли перехід до ринкових відносин вимагає інтенсифі-
кації виробництва, підвищення вимог до загальних знань, навичок,
фізичного стану працівників. Тому професійна реабілітація інвалі-
дів стала однією з найважливіших проблем суспільства, що потре-
бує вирішення.

Позиція частини роботодавців з питання взяття на роботу осіб з
інвалідністю, залишається на сьогодні негативною. Поширеною є
упередженість з питання взяття на роботу таких осіб. 

Причини зумовлені:
1. Нестачею інформації щодо професійних можливостей людей

з інвалідністю щодо: професійних можливостей і відповідно —
позитивних досягнень на «благо» фірми.

2. Недосконалістю системи професійної реабілітації і працев-
лаштування.

3. Обмеженістю можливостей державної служби зайнятості.
Важливим напрямком діяльності центрів зайнятості з сприяння зай-
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нятості людей з інвалідністю мають стати послуги з трудової та соці-
альної адаптації на робочому місці. Це може включати первинну
інформаційно-консультаційну та морально-психологічну підтримку
як самого працівника, так і роботодавця, членів трудового колективу. 

За даними середньострокового (від 1 до 6 місяців) моніторингу
успішності працевлаштування можливо з’ясувати низку проблем,
які виникають у людей з інвалідністю у перші місяці роботи за при-
чинами.

Причина перша. У певної частини осіб з інвалідністю спостері-
гається нестача мотивації до праці — це одна перешкод до забезпе-
чення їхньої трудової зайнятості. Причому в даному випадку більш
коректно говорити не про низьку, а саме про недостатньо високу
мотивацію, адже цим людям, порівняно з іншими необхідно подо-
лати більше перешкод, прикласти більше зусиль для того, щоб пра-
цевлаштуватися й працювати. Отже, і мотивація до праці в них має
бути вищою, ніж у інших.

Причина друга. Професійна діяльність інвалідів здійснюється у
звичайному (незахищеному) соціальному середовищі, яке міні-
мально або зовсім не пристосоване до обмежень у життєдіяльності;
у спеціальному соціальному середовищі (захищеному), яке присто-
соване до потреб інваліда та обмежень у життєдіяльності. За кордо-
ном існує також транзитна (перехідна від спеціального до звичай-
ного середовища) професійна фаза (період, етап), яка сприяє
ефективній інтеграції осіб з особливими потребами у реальний тру-
довий ринок [3]. Працевлаштування у звичайному соціальному
середовищі характеризується позитивними та негативними сторо-
нами (із загальної чисельності працевлаштованих інвалідів таких
87,8 %).

Усунення негативних можливе через розробку методики атеста-
ції робочого місця інваліда та типових документів, які видаються в
процесі атестації робочого місця, призначеного для працевлашту-
вання інваліда. 

Мобілізація творчого потенціалу осіб з особливими потребами
можлива через групову форму арт-терапевтичної роботи. Арт-тера-
пія через функції, які виконує: діагностична, корекційна; розви-
вальна; навчальна; реабілітаційна; виховна; психо-терапевтична;
соціальна, виступає:

– невербальним спілкуванням і ця особливість робить її особ-
ливо цінною для тих, хто словесно не може поділитись своїми пере-
живаннями;
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– засобом самовираження і самопізнання;
– засобом мобілізації творчого потенціалу людини з особливи-

ми потребами В результаті застосування методів арт-терапії можли-
во домогтися збільшення мотивації і конкурентоздатності на ринку
праці працівників з обмеженими можливостями [2].

Окрім психологічної підтримки, для збільшення рівня зайня-
тості в Україні осіб з інвалідністю важливо передбачити процедуру
вдосконалення системи постійного моніторингу процесів зайня-
тості та працевлаштування інвалідів з метою інформаційного й ана-
літичного їх обслуговування. 
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Анотація. Один з ефективних способів підвищення рівня мотивації
до праці відносно дорослої людини полягає у наданні клієнту допомоги
з виявлення власних смислів своєї трудової діяльності. Це можна зро-
бити у формі індивідуального завдання чи вправи на семінарі, обгово-
рити під час бесіди із спеціалістом центру зайнятості, згадати при
підборі вакансій тощо. Звісно, істотно відновити або створити
повністю нову мотивацію під час відносно нетривалої консультації
або семінару неможливо. Проте можливо запустити процеси активі-
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зації вже існуючої мотивації, що знаходиться у людини в неактуаль-
ному, «сплячому» стані, направити хід думок клієнта у потрібному
напрямі. Якщо в молодої людини цієї мотивації немає взагалі, зусилля
спеціалістів служби зайнятості щодо її працевлаштування скоріше за
все виявляться марними, і потрібною є більш складна мотиваційна
робота із залученням психологів. При цьому не можна обмежувати
сенс трудової діяльності лише отриманням заробітку. Заробіток зви-
чайно є важливим, проте не єдиним мотивом до праці. 

Annotation. One of the effective ways to increase the level of motivation to
work in relation to an adult is to help the client to identify their own meanings
of their work. This can be done in the form of an individual task or exercise at
a seminar, discussed during a conversation with a specialist of the employment
center, mentioned in the selection of vacancies, and so on. Of course, it is not
possible to significantly restore or create a completely new motivation during a
relatively short consultation or seminar. However, it is possible to start the
process of activating the already existing motivation, which is in a person in an
irrelevant, «sleeping» state, to direct the client’s thoughts in the right direction.

У людей з інвалідністю грошова мотивація до праці може бути
знижена, оскільки вони, з одного боку, мають інші джерела доходу
(пенсію чи допомогу по інвалідності, підтримку рідних тощо). 

З іншого боку, розмір очікуваного заробітку молодих людей з
інвалідністю може бути відносно низьким через обмеження у здат-
ності виконувати посадові обов’язки, що зумовлене станом здо-
ров’я, через неможливість працювати повний робочий день, низь-
ку кваліфікацію та невеликий досвід роботи тощо. Тобто часто
очікуваний розмір заробітку, якщо розглядати його як головний
мотив до праці, на думку людини не компенсує їй витрати часу та
зусиль. Тому при роботі із молодою людиною з інвалідністю
обов’язково потрібно акцентувати увагу як на грошовій мотивації,
так і на інших, крім заробітку, смислах праці. 

Нижче наведений орієнтовний перелік взаємопов’язаних моти-
вів (смислів) трудової зайнятості, що їх може визначити для себе
важливими молода людина з інвалідністю. Під час надання послуг з
працевлаштування, семінарів, профконсультаційних бесід треба не
нав’язувати клієнту ці мотиви, а створити умови для того, щоб він
відшукував їх самостійно, визначився щодо їх значення для себе. 

1. Робота приносить заробіток, а він дає людині можливість
витрачати значно більше коштів, ніж дозволяє допомога по інва-
лідності. 
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2. Робота надає людині можливості спілкування з клієнтами та
колегами по роботі, відчувати свою належність до трудового ко -
лективу. 

3. При правильному підборі професії та місця роботи людина
може самореалізовуватися, отримувати задоволення від праці,
творчості при виготовленні якогось матеріального чи інтелектуаль-
ного продукту. 

4. Робота, втілена в результатах праці, дає особі відчуття своєї
корисності іншім людям. 

5. Наявність роботи сама по собі змінює соціальний статус
людини з інвалідністю — перетворює її з державного утриманця на
людину, яка сама забезпечує свої матеріальні потреби; робота дає
підстави для соціального визнання, самоповаги. 

6. Чимало місць роботи дають змогу для кар’єрного зростання.
Це стосується не лише «офісних», але й робітничих професій (де,
зокрема, є перспектива отримати більш високі розряди). Кар’єрне
зростання, у свою чергу, створює додаткові умови для самореаліза-
ції, а отже — для соціального визнання, підвищення соціального
статусу. Для деяких людей може бути важливою перспектива зайня-
ти керівну посаду. 

7. Наявність постійного заробітку розширює можливість вста-
новлення близьких відносин, створення сім’ї. Також, працюючі
батьки є гарним прикладом для дітей. 

8. Порівно з пенсією, трудовий заробіток дає значно більше
можливостей для дозвілля, відпочинку, реалізації власних життєвих
проектів (будівництво житла, купівля автомобіля, початок власної
справи тощо). 

9. Наявність роботи дисциплінує, упорядковує життя людини. 
10. Трудова зайнятість робить життя змістовним, наповненим,

урізноманітнює його [1]. 
Звертати увагу клієнта на всі або окремі мотиви до праці бажа-

но як під час цільової співбесіди (семінару), так і в інші слушні
моменти співпраці з клієнтом.
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ПРОБЛЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
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Анотація. У тезах висвітлюються проблема працевлаштування
молоді з інвалідністю. Аналізуються загальні засади роботи центрів
зайнятості України щодо підвищення конкурентоспроможності моло-
ді з інвалідністю. При реалізації заходів, щодо сприяння працевлашту-
ванню молодих людей з інвалідністю необхідно формувати в них соці-
альну компетенції та мотивацію до праці. 

Annotation. Theses are devoted to the problem of employment of young
people with disabilities. The general principles of work of employment centers
of Ukraine on regarding the increase of competitiveness of youth with disabi-
lities are analyzed. In the implementation of measures to promote the
employment of young people with disabilities, it is necessary to form in them
the social competences and motivation to work.

В умовах тривалого кризового стану економіки cитуація на віт-
чизняному ринку праці в останні роки є досить напруженою, зрос-
тають масштаби безробіття серед молодих людей. Аналіз вікової
структури безробіття в Україні свідчить, що серед осіб, які шукають
роботу, переважає саме молодь. За даними Державної служби ста-
тистики України рівень безробіття у 2019 році в молодіжних вікових
підгрупах є вищим за середній рівень серед працездатного населен-
ня (8,2 %): показник безробіття молоді у віці 25–29 років складав
8,4 %, а у віковій групі 15–24 років — 15,4 %. Турбує той факт, що
дані показники маю тенденцію до збільшення: на червень 2020р.
показник безробіття серед молоді у віці 25–29 років склав 8,7 %, а у
віковій групі 15–24 років був на рівні — 18,3 %, тобто понад ніж
удвічі вищим серед усього населення працездатного віку. За статис-
тичними даними на обліку в Державній службі зайнятості у 2019
році перебувало 9,4 % випускників вищих навчальних закладів
(Демографічна та соціальна статистика, 2020). Слід зауважити, що
можливості працевлаштування молоді з інвалідністю ще більш
обмежені порівняно з іншими категоріями населення.

Одним із невід’ємних та природних прав людини є право на
працю. 16 грудня 2009 року Верховна Рада України ратифікувала
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Конвенцію про права інвалідів і Факультативний протокол до неї.
Згідно з Конвенцією, держави-учасниці зобов’язуються забезпечу-
вати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основопо-
ложних свобод всіма особами з інвалідністю без будь-якої дискри-
мінації за ознакою інвалідності. Проте, незважаючи на наявність
гарантованих законодавством прав щодо забезпечення працевлаш-
тування людей з інвалідністю, залучення їх до продуктивної праці є
слабким місцем у вітчизняній системі соціального захисту. Саме
тому, метою проекту «Кожен має право на працю: партнерства задля
покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими
потребами», розпочатого ще у 2008 році Фондом Східна Європа є
покращення якості життя та посилення економічного потенціалу
молоді з особливими потребами віком від 15 до 35 років шляхом
розширення і належного дотримання їхнього права на зайнятість та
працю.

Досвід свідчить, що діяльність центрів зайнятості щодо сприян-
ня працевлаштуванню молодих людей з інвалідністю не буде ефек-
тивною, якщо вона обмежуватиметься тільки роботою з клієнтами
під час їхнього звернення до центру зайнятості та наданням їм
інформації про вільні робочі місця. При реалізації заходів, спрямо-
ваних на підвищення конкурентоспроможності молодих людей з
інвалідністю на ринку праці, необхідно, в першу чергу, формувати в
них вміння та навички подолання соціальної ізоляції, налагоджен-
ня контактів з оточенням. Зважаючи на недостатній соціальний
досвід у частини цих молодих людей, треба навчати їх знаходити
своє місце у колективі, вести діалог, аналізувати вчинки інших лю -
дей та відповідно до конкретної ситуації будувати власну поведінку.
В процесі профконсультаційних бесід, тренінгів, семінарів, інших
заходів спеціалісти центрів зайнятості мають допомогти формуван-
ню і зміцненню у молодих осіб з інвалідністю комунікативних
навичок, вміння долати стереотипи, опановувати знання медич-
них, соціальнопсихологічних та юридичних аспектів їх власного
стану та статусу, розвивати навички впевненої поведінки, тобто
формувати їх соціальну компетентність (Маршавін Ю.М., 2010). 

Професійне навчання також є важливою ланкою реабілітацій-
ного процесу молоді з інвалідністю і взаємопов’язане із іншими
його складовими — трудовою, соціальною, психологічною та
медичною реабілітацією. Саме, професійне навчання молоді з інва-
лідністю сприяє підвищенню її конкурентоспроможності на ринку
праці, професійному розвитку, отже, працевлаштуванню.
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Отже, для вирішення проблеми працевлаштування молодих
людей з інвалідністю необхідне, в першу чергу, реалізація заходів,
спрямованих на розвиток у них соціальної компетентності, форму-
вання мотивації до праці. При цьому, роботодавці також повинні
бути зацікавленні у працевлаштування молодих людей з інвалідніс-
тю тому актуальним є активне залучення їх до професійного
навчання. Для цього необхідна тісна взаємодія навчальних закладів
з роботодавцями на основі соціального партнерства. 
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ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ(ПОДОЛАННЯ) НАСЛІДКІВ
ІНВАЛІДНОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
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правових та поведінкових наук

Анотація. Трудова діяльність відіграє одну з ключових ролей у процесі
соціалізації та самореалізації будь-якої людини. В осіб з інвалідністю зай-
нятість є стимулом до життя, способом самоствердження, вона дає
можливість людям відчути власну необхідність як зі сторони членів роди-
ни, так і зі сторони членів суспільства у цілому, подолати наслідки інва-
лідності, поліпшити матеріальне становище тощо [1]. В роботі запропо-
новані підходи з метою зменшення(подолання) впливу наслідків
інва лідності у працівників, що потребують працевлаштування. Ця робота
проводиться в таких сферах як: 1. Психологічні тренінги. 2. Держав ні
заходи. 3. Робота громадських організацій для просвітництва громадян.

Annotation. Labor activity plays one of the key roles in the process of sociali-
zation and self-realization of any person. For people with disabilities, employment
is a stimulus to life, a way of self-affirmation, it allows people to feel their own need
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both on the part of family members and members of society as a whole, to overco-
me the consequences of disability, improve their financial situation and more. The
paper proposes approaches in such areas as: 1. Psychological trainings. 2. Optimal
efforts of the state. 3. The work of public organizations for the education of citizens.

Розвиток усіх сфер суспільного життя: політики, економіки,
науки, освіти, культури тощо, їх пристосування до норм та стандар-
тів зарубіжних країн, посилення впливу громадських організацій на
регульовані державою суспільні відносини, поглиблення співпраці
між державними та місцевими органами влади у регулюванні від-
повідних відносин,націлені вживати заходів по відношенню до
особливої частини ринку праці — працездатних осіб з інвалідністю. 

Психологічні тренінги є важливими та корисними, тому що люди-
на пізнає себе, покращує комунікативні навички, розвиває світог-
ляд,знаходить для себе нову інформацію, нові знання, знайомства і в
результаті отримує більше можливостей на працевлаштування. Нова
робота буде приносити радість, комфорт та матеріальний достаток. 

Зусилля державних органів, громадських організацій мають
виконувати просвітницьку функцію з інформування роботодавців
щодо їх прав та можливостей в сфері працевлаштування. Одним із
таких прикладів є неурядовий проект «Забезпечення особам з інва-
лідністю рівних можливостей до працевлаштування в контексті
імплементації Угоди про Асоціацію», який реалізує Правозахисна
організація «Права людини» [3]. Проект покликаний підвищити
ефективність суспільних змін шляхом розробки для органів влади
практичних рішень дотримання Угоди в цій сфері, організації пуб-
лічного діалогу та проведення інформаційної кампанії.

До проблем, які можна вирішити на суто законодавчому рівні,
додаються і цілком об’єктивні перешкоди. Наприклад, такі як: діс-
татися на роботу, громадський транспорт. Багато людей,коли чують
«інвалідність» одразу уявляють непрацездатність, проте це лише
стереотипи, які можливо подолати [2].
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Анотація. В роботі досліджена популяризація історій успішного
працевлаштування працівників з обмеженими можливостями.
Розглянуті психологічні наміри із збільшення рівня працевлаштування
інвалідів через навчання. 

Annotation. The article investigated the popularization of successful
employment stories of employees with disabilities. Psychological intentions to
increase the level of employment of people with disabilities through educati-
on are considered.

В дослідженні передумов досягнень відомих людей з обмежени-
ми можливостями з’ясовано, що саме мотивація є головною рушій-
ною силою в їх досягненнях і успіхах. Встановлено, що саме психо-
логічні бар’єри та відчуття власної неповноцінності на фоні
звичайних людей, не тільки не заважають їм рухатись далі і вста-
новлювати своє положення в соціумі, але й спонукають до створен-
ня власної успішної прибуткової справи. І значну роль у вирішенні
питання кризи працевлаштування для людей з інвалідністю, займа-
ють установи соціального спрямування, до кола діяльності яких
має належати популяризація історій персон, з якими можна себе
асоціювати, а також усебічна робота на покращення самооцінки. 

Мотивація — це певна сила, що змушує людей діяти і досягати
поставлених цілей і є стимулом, що спонукає наполегливо працюва-
ти та підштовхує до успіху. Саме мотивація формує аспекти людської
поведінки, які відповідають за здійснення тих чи інших вчинків [3].
Усе людське життя можна назвати «гонитвою за мотива цією», де,
маючи безліч потреб, люди, іноді марно, намагаються їх задовольни-
ти. Тож, якщо пошук і втілення мотивації досить важке завдання
навіть для пересічної людини, то для людей з обмеженими можли-
востями це може створювати бар’єри. 

Іноді у людей з особливими можливостями, втрачається не
лише мотивація до праці, а й до життя. Залишаючись без частини
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нормального функціонування, людина втрачає себе і навіть не уяв-
ляє повноцінного продовження життя, що може привести до стану
«відлюдника», до замикання у собі, відсутності мрій. Але доказо-
вість обставин життя історичних особистостей надає нам базу
повністю протилежних приклади, коли люди досягають, здавалося
б неможливих, за свого становища, висот.

Задля аналізу успішності працівників з інвалідністю на розгляд
було взято біографії трьох особистостей, а саме: льотчика Олексія
Маресьєва, вченого Стівена Гокінґа та скелелаза Еріка Вайхен -
маєра. Кожен з них пройшов крізь серйозні випробування на своє-
му шляху і не без перешкод досяг своєї мети. Так, Олексій Маресьєв
через важке поранення (за результатом — ампутація двох ніг) і
незважаючи на інвалідність, повернувся до авіації та робив свою
роботу як і інші, незважаючи на інвалідність, керував літаком з про-
тезами. Всього за роки війни здійснив 86 бойових вильотів та збив
11 літаків супротивника — чотири до поранення та сім — після
поранення. Один з небагатьох, хто взагалі пройшов медкомісію,
яку переконав що здатен виконування завданні в польоті, після
ампутації. Завдяки своїй жазі до захисту вітчизни через виконання
польотів, він пройшов крізь випробування та став символом того,
що будь-які бар’єри можна подолати [2]. 

Стівен Гокінґ — лауреат Нобелівської премії, автор бестселеру
«Коротка історія часу», — вивчав фундаментальні закони, що керу-
ють Всесвітом. Та при цьому всьому, ще у 20 років його було майже
повністю паралізовано через розвиток невиліковної форми атро-
фуючого склерозу (втрачена повна здатність до руху за винятком
пальців правої руки). А з годом, через запалення легень, він втратив
здатність розмовляти. Та, попри все це, будучи прикутим до візка з
комп’ютером, що імітує мову, він зробив вагомий внесок у сучасну
науку, хоча вважався втраченим. 

Не менш відомим є Еріка Вайхенмаєр — перший у світі скеле-
лаз, що підкорив вершину Евересту, будучи сліпим. Втративши зір
у 13, Ерік закінчив навчання, ставши вчителем середньої школи,
після чого працював тренером з боротьби, приймав участь в спор-
тивних заходах. Підкоривши вершину Евересту, будучи сліпим,
Ерік зробив неможливе, адже Еверест є досить примхливою і одні-
єю з найнебезпечніших вершин, де навіть повністю здорова люди-
на має шанс загинути, не кажучи вже про людину без зору, яка
повинна спиратися на власні відчуття та допомогу групи, щоб
доторкнувся до вершини світу [1]. 
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Розглядаючи три різні, на перший погляд, біографії, можна
знайти дещо спільне. Це велика жага до повноцінного життя, вели-
ких досягнень, та опанування свого місця в житті за рахунок твор-
чої праці. Кожного з таких осіб з обмеженими можливостями
можна було б «закинути на дальню полицю суспільства», але їх
мотивація з досягнення мети, підтримка зі сторони близьких, при-
звела до успішної роботи, слави і викарбувала їхні імена в історії.

Відсутність бази успішних працівників з обмеженими можли-
востями в Україні зважає на необхідність розробки такої, із застосу-
ванням інструментів з реабілітації і соціалізації таких людей з дово-
лі непростими вадами. Кожному потрібен герой, щоб з ним себе
асоціювати, тож, аби підвищити мотивацію до дій, психологи
можуть проводити різного роду тренінги, популяризуючи дані
обставини, за рахунок чого можливо домогтися зростання мотива-
ції і рівня можливостей таких працівників для працевлаштування. 

В рамках психологічної допомоги, психолог може сприяти в
пошуку нової мети в житті людей з обмеженими можливостями,
спираючись на досвід успішних працівників з інвалідністю.
Мотивація людей з інвалідністю є однією з найважливіших аспек-
тів їх соціалізації та повернення до нормального життя. І в цьому
може допомогти банк даних з історіями людей, що пройшли через
такі самі випробування і стали успішними і реалізованими. 

За результатом аналізу інструментів реабілітації і соціалізації
запропоновано: проведення навчання з участю кваліфікованих
психологів з метою реалізації намірів із підвищення рівня працев-
лаштування людей з обмеженими можливостями через установи
соціального захисту шляхом створення банку даних з історіями
людей з обмеженими можливостями, що домоглися успішного і
гідного життя, самореалізації і можливості вчиняти окрім того,
вплив на суспільну думку.
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В КОНТЕКСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Опанасюк Олексій Петрович
ІІ курс, група ЗМН-20-1-zh, спеціальність «Менеджмент»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю. А., асистент кафедри

Анотація. Здійснено аналіз питання працевлаштування осіб з
інвалідністю та досліджено вплив з боку органів державної влади.
Проаналізовано основні напрями розвитку системи відновлення тру-
дового потенціалу осіб з інвалідністю. Розглянуто підходи до стиму-
лювання підприємницької діяльності серед осіб з інвалідністю.

Annotation. An analysis of the issue of employment of persons with disa-
bilities was carried out and the influence of public authorities was studied.
The main directions of development of the system of restoration of labor
potential of persons with disabilities are analyzed. Approaches to stimulating
entrepreneurial activity among people with disabilities are considered.

З урахуванням положень Конституції України, Конвенції про
права інвалідів правові аспекти працевлаштування осіб з інвалід-
ністю визначаються на підставі положень розділу IV «Праце влаш -
тування, освіта та професійна підготовка інвалідів» Закону № 875-
XII та прийнятих на виконання інших нормативно-правових актів. 

З метою реалізації творчих та виробничих здібностей та з ураху-
ванням індивідуальних програм реабілітації осібам з інвалідністю
забезпечується право працювати, а також займатися підприєм-
ницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена зако-
ном. При цьому роботодавці за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних
коштів у разі потреби створюють спеціальні робочі місця для пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю, здійснюючи при цьому адапта-
цію основного та додаткового обладнання, технічного оснащення
та пристосування тощо, з урахуванням їх обмежених повноважень
(ч. 1, 2 ст. 17 Закону № 875-XII). З правової точки зору це означає,
що особи з інвалідністю мають право на працю відповідно до про-
грам їх реабілітації на пристосованих до них робочих місцях.

Важлива гарантія працевлаштування осіб з інвалідністю поля-
гає в тому, що відмова в укладенні трудового договору або в просу-
ванні по службі, звільнення або переведення такої особи на іншу
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роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винят-
ком випадків, якщо за висновком медико-соціальної експертизи
стан здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків,
загрожує здоров’ю та безпеці праці інших осіб або продовження
трудової діяльності або зміна її характеру та обсягу загрожує погір-
шенню здоров’я (ч. 3 ст. 17 Закону № 875-XII). У правовому розу-
мінні зазначена гарантія покликана сприяти стійкості та стабіль-
ності відносин між роботодавцем та працівником з інвалідністю
шляхом заборони невмотивованої відмови такій особі у укладенні
трудового договору, просуванні по службі, переведення чи звіль-
нення. Слід наголосити, що законодавець передбачає вичерпний
перелік винятків відповідно до висновку МСЕК, якщо:

1) стан здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’яз ків;
2) стан здоров’я загрожує здоров’ю та безпеці праці інших осіб;
3) продовження трудової діяльності або зміна її характеру та

обсягу загрожує погіршенню здоров’я.
Важливо зазначити, що законодавчо закріплено вимоги щодо

організації робочого місця (ст. 18 Закону № 875-XII):
1) підбір робочого місця здійснюється переважно на підприєм-

стві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань особи з інва-
лідністю, наявних у неї професійних навичок та знань, а також
рекомендацій медико-соціальної експертизи;

2) роботодавці, які використовують найману працю, зобов’яза-
ні виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб
з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати
для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілі-
тації та забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передба-
чені чинним законодавством, надавати державну службу зайнятос-
ті інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з
інвалідністю, та звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про
їх зайнятість та працевлаштування у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;

3) особам з інвалідністю, які не мають змоги працювати на під-
приємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості
сприяє у працевлаштуванні з умовою виконання роботи вдома.

Подальший процес розвитку в Україні ринку праці встановлю-
ватиме тенденції до посилення мотивації роботодавців щодо пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення належних, здоро-
вих та безпечних умов праці відповідно до потреб та інтересів таких
працівників.
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СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ 
ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Орловська Ірина Григорівна
к. ю. н., доцент, доцент кафедри галузевого права 

та загально-правових дисциплін 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. У даних тезах сформовано особливості створення робо-
чого місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. Особливу увагу
приділено обов’язку роботодавця організувати робоче місце для пра-
цевлаштування людини з інвалідністю. Обґрунтовано важливість
подачі окремих документів при прийнятті на роботу. 

Annotation. In these theses the peculiarities of creating a workplace for
employment of persons with disabilities are formed. Particular attention is
paid to the obligation of the employer to organize a workplace for the employ-
ment of a person with a disability. The importance of submitting certain doc-
uments when hiring is substantiated.

Згідно з статтею 2 Закону України «Про основи соціальної захи-
щеності 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-
ті, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реаліза-
ції нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її
соціальний захист [1].

Відповідно до статті 172 Кодексу законів про працю на робото-
давця покладено обов’язок організувати працевлаштування інвалі-
дів відповідно до медичних рекомендацій, установити на їхнє про-
хання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та
створити пільгові умови праці [2].

Відповідно до статті 17 Закону України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» з метою реалізації творчих
і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних
програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підпри-
ємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємниць-
кою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом [1].

Якщо працівник з інвалідністю бажає працювати неповний
робочий час, то роботодавець має встановити відповідний графік
його робочого часу.
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Прийняття на роботу інваліда оформляється в загальному
порядку. Працівник з інвалідністю подає заяву про прийняття на
роботу та наступні документи для прийняття на роботу:

• паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
• трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову

діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування;

• документ про освіту (за необхідності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• копію пенсійного посвідчення;
• довідку медико-соціальної експертної комісії ( далі — МСЕК)

(про присвоєння йому відповідної групи інвалідності). Наразі
МСЕК оформлює виписку з акту огляду за формою № 157-1/о;

• індивідуальну програму реабілітації, що видається МСЕК.
Висновок МСЕК про групу інвалідності є документом, що під-

тверджує інвалідність. У ньому визначено види робіт, рекомендова-
ні чи заборонені конкретному співробітнику. Тому не можна пра-
цевлаштувати інваліда на роботу, умови якої йому протипоказані.

У працівника з інвалідністю є право пред’явити його індивіду-
альну програму реабілітації відповідно до статті 39 Закону України
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
Ця програма зобов’язує роботодавця виділити інваліду спеціально
облаштоване робоче місце [1]. За наявності програми та невико-
нанні її умов при перевірках Державної служби України з питань
праці на роботодавця чекатиме штраф.

У разі якщо особу з інвалідністю направлено на роботу за реко-
мендаціями МСЕК, то випробувальний термін при прийнятті на
роботу йому не встановлюється (ч. 3 ст. 26 Кодексу законів про
працю) [2]. А якщо такий працівник самостійно працевлаштується,
то роботодавець може встановити йому випробувальний термін.

У разі якщо індивідуальною програмою реабілітації створення
спеціалізованого робочого місця не передбачено, то роботодавець
може надати інваліду звичайне робоче місце [3].

Відповідно до частини третьої ст. 17 Закону України «Про осно-
ви соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» відмова в
укладенні трудового договору не допускається [1]. Але відмовити
можна, коли за висновком МСЕК стан здоров’я працівника пере-
шкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю та
безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи
зміна її характеру й обсягу загрожує погіршенню здоров’я інваліда.

318

Секція V Актуальні проблеми працевлаштування 



319

Отже, особі з інвалідністю необхідно знати про свої трудові
права під час працевлаштування.
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ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
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Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент

Анотація. У тезах йде мова про польський досвід працевлаштуван-
ня людей з інвалідністю. Описані основні закони, які дбають про
захист та гарантію прав таких верст населення. Проаналізовані
напрямки роботи по працевлаштуванню, зокрема створення соціаль-
них кооперативів, що спеціалізуються на забезпеченні робочими місця-
ми інвалідів та тривало безробітних.

Annotation. The theses deals with the Polish experience of employing
people with disabilities. The basic laws that take care of the protection and
guarantee of the rights of such segments of the population are described. The
main directions of work on employment, in particular the creation of social
cooperatives specializing in providing jobs for the disabled and long-term
unemployed persons.

Говорячи про європейські країни, які дбають про якісне забезпе-
чення осіб з інвалідністю працею, важко залишити поза увагою
Польщу. Адже з моменту вступу до ЄС в цій державі зуміли суттєво
підвищити показник працевлаштування серед цієї категорії громадян.

Республіка Польща розпочала дбати про права громадян з інва-
лідністю задовго до вступу в ЄС. Ще в 1997 році був підписаний
закон про професійну та соціальну реабілітацію та працевлашту-
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вання людей з інвалідністю. Окрім іншого, законом встановлена
система квот для працевлаштування людей з інвалідністю в компа-
ніях приватного та державного сектора, штат яких складає більше
25 працівників. Принаймні, 6% штату таких компаній мають стано-
вити люди з інвалідністю.

В країні існують закони, що забороняють пряму або непряму
дискримінацію по відношенню до осіб з інвалідністю, починаючи
зі стадії відбору співробітників і працевлаштування і закінчуючи
процедурою звільнення з займаної посади. Люди з інвалідністю, які
зіткнулися з дискримінацією по відношенню до себе, мають мож-
ливість вимагати відшкодування заподіяної моральної шкоди та
упущеної економічної вигоди.

Після вступу до ЄС охоплення польських громадян з інвалідніс-
тю працею почало зростати з кожним роком. В 2007 році рівень
економічної активності людей з інвалідністю працездатного віку
становив 22,6%, в 2009 році — 24,6%, а в 2011 році — 26,3%. В 2013
році цей показник зріс до 27,3%. І хоча він є нижчим, ніж в інших
розвинених країнах Європи, позитивна динаміка спостерігається і
до сьогодні. Можна стверджувати, що Польща впевнено вибудовує
дієвий європейський механізм забезпечення людей з інвалідністю
працею.

Не можна не згадати цікаву практику соціального підприєм-
ництва, яка набула свого поширення в Польщі зі вступом до ЄС. Із
2003 року в країні почали активно створювати соціальні кооперати-
ви, що спеціалізуються на забезпеченні робочими місцями інвалі-
дів та тривало безробітних. На початок 2007 року в Польщі було
зареєстровано 106 соціальних кооперативів з працевлаштуванням
500 осіб. В 2011 — вже 320 соціальних кооперативів, а в 2014 — 1221
кооператив із робочими місцями, що відповідають потребам людей
з інвалідністю.

Наведемо конкретний приклад. У 2004 році муніципалітет
Варшави організував збір та вивезення сміття з житлових будинків
в рамках проекту екологічної організації «ЕКОN». Збором займа-
лися люди з обмеженими можливостями. Всього змогли працев-
лаштуватися майже 400 осіб з інвалідністю, з них 174 жінки і 18
людей з психічними захворюваннями (за іншими даними працев-
лаштуватися змогли 900 осіб). Зібране сміття приймало переробне
підприємство, що також пішло на користь екології міста.

Вже в березні 2017 року Польський Державний Фонд реабіліта-
ції осіб із інвалідністю запустив три програми для працевлаштуван-
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ня людей із обмеженими можливостями. Ці програми називаються
«Випускник», «Робота — інтеграція» та «Стабільне працевлашту-
вання». Перша програма розрахована на людей з вищою освітою.
Друга ставить на меті допомогти людям з інвалідністю знайти влас-
не місце на ринку праці. Остання програма дасть можливість таким
людям працювати в державній адміністрації. За допомогою цих
трьох програм планують працевлаштувати щонайменше 5000 осіб.

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

РОБОТОДАВЦІВ ЗА ВІДМОВУ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

Пікалюк Світлана Станіславівна
старший викладач кафедри права та фінансів 

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

Анотація. У статті розглядаються норми законодавства щодо
працевлаштування осіб з інвалідністю. Визначена відповідальність
роботодавців за відмову у працевлаштування зазначених осіб. Про
обов’язок роботодавців подавати інформацію про працевлаштування
осіб з інвалідністю. 

Annotation. The article considers the norms of the legislation on employ-
ment of persons with disabilities. The responsibility of employers for refusing
to employ these persons has been determined. The obligation of employers to
provide information on the employment of persons with disabilities.

Згідно ч.1,2 ст.19 Закону України від 21 березня 1991 року
№ 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю
в Україні» (далі Закон № 875-XII) для підприємств, установ, органі-
зацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань
осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману
працю, установлюється норматив робочих місць для працевлашту-
вання осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооб-
лікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік,
а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця. 

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства,
організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні
особи, які використовують найману працю, самостійно розрахову-
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ють кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалід-
ністю відповідно до нормативу, встановленого частиною першою
цієї статті, і забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю.
При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого
значення.

Частино. 1 ст. 20 Закону № 875-XII передбачено, що підприєм-
ства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації
громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які вико-
ристовують найману працю, де середньооблікова чисельність пра-
цюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом,
передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відпо-
відним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в
розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підпри-
ємстві, в установі, організації, у тому числі на підприємстві, в орга-
нізації громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у фізичної особи,
яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призна-
чене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте осо-
бою з інвалідністю. Для підприємств, установ, організацій, у тому
числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інва-
лідністю, фізичних осіб, де працює від 8 до 15 осіб, розмір адмініс-
тративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для
працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте особою з інва-
лідністю, визначається в розмірі половини середньої річної заро-
бітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у
тому числі на підприємстві, в організації громадських об’єднань
осіб з інвалідністю, у фізичної особи, яка використовує найману
працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства,
установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів.

Згідно з п. 4 частини 3 ст. 50 Закону України від 5 липня 2012
року № 5067 «Про зайнятість населення» (далі Закон № 5067)
Роботодавці зобов’язані: своєчасно та в повному обсязі у порядку,
затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері зайнятості населен-
ня та трудової міграції, за погодженням з центральним органом
виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у
галузі статистики, подавати територіальним органам центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про: попит
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на робочу силу (вакансії); заплановане масове вивільнення праців-
ників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому
числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підпри-
ємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату
працівників підприємства, установи, організації незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання не пізніше
ніж за два місяці до вивільнення.

На виконання п.4 ч.3 ст. 50 Закону № 5067 наказом Міні стерст -
ва соціальної політики України від 13 травня 2013 року № 316
затверджено Порядок подання форми звітності № 3-ПН
«Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

В той же час, якщо роботодавець вчасно не повідомив центр
зайнятості про наявність вакантної посади для працевлаштування
осіб з інвалідністю, та не вжив інших дій, спрямовання на запов-
нення вакансії, то застосування до нього адміністративно-госпо-
дарських санкцій не є безпідставним.

Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підпри-
ємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організа-
ції громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які
використовують найману працю, проводять відповідно до закону за
рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після спла-
ти всіх податків і зборів (обов’язкових платежів).

Системний аналіз вищезазначених норм законодавства дає під-
стави для висновку, що підприємства, установи, організації, фізич-
ні особи, які використовують найману працю, зобов’язані:

– виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування
осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця з урахуван-
ням індивідуальних проблем реабілітації;

– надавати державній службі зайнятості необхідну для організа-
ції працевлаштування осіб з інвалідністю інформацію;

– звітувати Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю про
зайнятість і працевлаштування зазначених осіб;

– у разі невиконання такого нормативу — щороку сплачувати
відповідним відділенням Фонду соціального захисті осіб з інвалід-
ністю адміністративно-господарські санкції.

В свою чергу, Закон не покладає обов’язок на підприємство
здійснювати самостійний пошук працівників-осіб з інвалідністю.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Рустамова Ельміра Гаметівна
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 даних тезах викладено основні системи сприяння зай-
нятості молодих людей з інвалідністю, в першу чергу,забезпечується
за рахунок постійного удосконалення концептуального бачення про-
блем інвалідності та утвердженні нового розуміння сутності та соці-
альних проявів інвалідності. Інклюзія базується на концепції «нормалі-
зації», в основі якої — ідея, що життя і побут людей з обмеженими
можливостями мають бути якомога більше наближені до умов і
стилю життя усієї громади.

Annotation. These theses outline the main systems for promoting the
employment of young people with disabilities primarily through continuous
improvement of the conceptual vision of disability and the establishment of a
new understanding of the nature and social manifestations of disability.
Inclusion is based on the concept of «normalization», which is based on the
idea that the life and way of life of people with disabilities should be as close
as possible to the conditions and lifestyle of the whole community.

Сучасне розуміння базується на поєднанні теоретичних поло-
жень біологічної та соціальної концепцій реабілітації. Біологічна
концепція передбачає, що, по-перше, певна вада вродженого
характеру, хвороба або травма є причиною ушкодження органів,
яке призводить до зниження якості їх функціонування і зумовлює
функціональну обмеженість. Пошкодження та функціональна
неповноцінність стає причиною несприятливої соціальної ситуації
для цієї особи, що означає для неї переживання проблемності,
обмеження або неможливості функціонування в суспільному житті.
В межах соціальної концепції інвалідність розглядається як резуль-
тат поєднання обмежених можливостей людини з непристосова-
ним фізичним середовищем та негативним, стереотипним ставлен-
ням до неї соціального оточення.

Поєднання означених підходів формує біопсихосоціальну кон-
цепцію тлумачення проблем інвалідності, яка ґрунтується на трьох
взаємодоповнюючих положеннях. По-перше, людина є істотою
біологічною. Вона існує як організм з певною структурою, що
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виконує чітко окреслені функції. По-друге, людина є індивідуу-
мом, істотою діяльною, яка реалізує певні життєві настанови 
й завдання. 

По-третє, людина також є членом певної соціальної групи, до
якої вона належить і в житті якої бере участь. Відповідно, кожна
людина функціонує на трьох рівнях: біологічному, індивідуальному
(особистісному) та суспільному, а сутність інвалідності відповідно
до біопсихосоціальної концепції, полягає у відхиленні від нормаль-
ного функціонування на названих трьох рівнях або на деяких з них. 

Відповідно прояви відхилень можуть мати такі форми: 
• на біологічному рівні — порушення роботи функцій організ-

му залежно від рівня та поширення ушкоджень організму; 
• на індивідуальному (особистісному) рівні — обмеженість роз-

витку, активності та діяльності;
• на суспільному рівні — обмеженість участі в суспільному

житті — суспільного функціонування.
Державне сприяння зайнятості молодих людей з інвалідністю

щодо реалізації усіх вищезазначених аспектів потребує розуміння
процесу їх працевлаштування як особливо важливого аспекту
їхньої соціальної інтеграції. Професійна та трудова діяльність
молоді з інвалідністю сприяє відчуттю їх власної потрібності й
корисності як для родини, так і для суспільства в цілому, поліпшен-
ню їхнього добробуту, забезпеченню особистих прагнень до само-
реалізації. Відомо, що сьогодні єдиним державним органом, що
забезпечує працевлаштування та соціальний захист населення у
випадку безробіття є державна служба зайнятості України. Спри ян -
ня працевлаштуванню осіб з інвалідністю вимагає від центрів зай-
нятості удосконалення принаймні таких аспектів діяльності.

Отже, практика свідчить, що дієвим засобом закріплення праців-
ника на робочому місці є співпраця центрів зайнятості з роботодав-
цями, керівниками підприємств та їх профспілковими комітетами.
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СЕРЕД ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Рябокінь Наталія Олександрівна
к. ф. н., доц., зав. кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
nwerbowa161@gmail.com

Анотація. У тезах йде мова про найбільший коефіцієнт зайнятос-
ті серед людей з особливими потребами в Німеччині. Перелічені причи-
ни, чому особи з інвалідністю є найбільш економічно активними.
Також описані законодавчі акти, які гарантують права даним кате-
горіям людей. Та подана послідовність отримання такого високого
результату зайнятості: від навчання до працевлаштування.

Annotation. The theses touches upon the German phenomenon of the
highest employment rate of people with special needs that explains why peop-
le with disabilities are the most economically active in Germany. Legislation
that guarantees the rights of such categories of people and the sequence of
obtaining such a high result of employment is regarded.

Серед європейських країн Німеччина виділяється тим, що як
ніхто дбає про право своїх громадян з інвалідністю на достойну
працю. Зумовлено це насамперед історією держави. Адже внаслідок
Другої світової війни великий пласт населення зазнав фізичної
шкоди та отримав інвалідність. 

Німеччина — це країна ЄС, в якій особи з інвалідністю є най-
більш економічно активними. Участь на ринку праці тут беруть
69,4% людей з інвалідністю, тоді як середній показник по країнам
ЄС становить 57%. Для порівняння: економічна активність осіб з
інвалідністю в Люксембурзі складає 62,5%, Швеції — 68,4% — це
країни, яким найбільше вдалося наблизитись до успіхів Німеччини.

На законодавчому рівні права людей з інвалідністю на працю в
Німеччині гарантуються такими законодавчими актами: «Акт про
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інтеграцію осіб з інвалідністю», «Кодекс соціального законодавст -
ва», закони «Про інвалідність», «Про сприяння в працевлаштуван-
ні», «Про вирівнювання послуг по реабілітації», «Про одностай-
ність заходів щодо реабілітації». Цей комплекс законів
максимально сприяє повноцінній участі осіб з інвалідністю на
ринку праці. Квота на працевлаштування людей з обмеженими
можливостями в Німеччині складає 5%, а штрафи для роботодавців
за її недотримання є досить високими — щорічно до бюджету
потрапляє близько 200 млн. євро таких штрафів.

Успіх Німеччини у працевлаштуванні людей з інвалідністю
полягає насамперед в тому, що до участі таких громадян на ринку
праці готують ще під час навчання. В багатьох університетах фун-
кціонують спеціально створені Центри по роботі зі студентами з
особливими потребами. На них виявляють рівень готовності знань
студентів, допомагають визначитись щодо спеціальності, інформу-
ють про індивідуальні технічні засоби навчання, допомагають
інтегруватись в групу та колектив.

Реабілітаційні центри для людей з інвалідністю в Німеччині при-
ємно вражають своїм різноманіттям та якістю надання послуг. Вони
не лише дбають про здобуття професії, а й працевлаштовують своїх
вихованців. Так, центр комплексної реабілітації м. Фоль мар штейн
являє собою лікувально-санітарну установу з ортопедичною кліні-
кою, відділом професійного навчання, з майстернями, гуртожитком
та санаторним відділенням. Після лікування клієнтів центру перево-
дять до відділу профнавчання, де на вибір представлено близько 40
спеціальностей, в основному з обробки дерева, металу, торгової
справи, пошиття одягу та взуття. Спеціалісти центру вивчають мож-
ливості кожного підопічного, після чого рекомендують найбільш
підходящу професію. Тривалість навчання в центрі становить від
кількох місяців до двох років. Центр отримує замовлення від приват-
них фірм, куди вихованців в подальшому працевлаштовують.

Центр в Гейдельберзі має 800 навчальних місць та інтернат. Цей
Центр здійснює реабілітацію хворих на туберкульоз та серцево-
судинні захворювання. Тут готують фахівців в області електроніки,
радіотехніки, програмування. Майстерні обладнані найсучаснішою
технікою. Головою професійно-технічної ради центру є один із
адміністративних керівників фірми Сіменс, з якою в подальшому
укладаються договори на підготовку фахівців.

Відновлювальний центр у Франкфурті-на-Майні має 1200
місць і призначений для медичної реабілітації. Крім ортопедичної
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клініки тут є відділення трудотерапії. У цьому відділенні діють
ткацькі, картонажні, металообробні майстерні, але навчання в них
не передбачено. В разі необхідності, після проведення медичної
реабілітації, пацієнтів відправляють на перенавчання в інші місця.

Навчання у кожному з описаних центрів закінчується здачею
професійного іспиту в промислово-торговельній палаті, після чого
можливе укладання довгострокового контракту на ринку праці.

Як бачимо, Німеччина — країна з потужним механізмом соці-
ально-трудової реабілітації людей з інвалідністю, а також з дієвим
комплексом юридичної підтримки громадян на ринку праці.
Сподіваємося, що досвід Німеччини у сфері зайнятості осіб з інва-
лідністю не буде проігнорований і в нашій державі та буде реалізо-
ваний в практику.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ 
МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Салик Анастасія Романівна
ІІІ курс, спеціальність «Право»

Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.

Анотація. Правові принципи працевлаштування осіб з інвалідніс-
тю закріплені у низці законодавчих актів, які зобов’язують робото-
давця створити спеціальні робочі місця для інвалідів і сприяти їх пра-
цевлаштуванню з урахуванням обмежених фізичних можливостей. Від
цього залежить соціальна адаптація людей з обмеженими можливос-
тями в суспільне середовище.

Annotation. Legal principles of employment of persons with disability are
fastened in the row of legislative acts which obligate an employer to create the
special workplaces for invalids and instrumental in their employment taking
into account the limited physical possibilities. On it social adaptation of peop-
le depends with the limited possibilities in a public environment.

Право осіб з інвалідністю на працю закріплено, зокрема, у
Конституції України, Кодексі законів про працю України та низці
законів, окремі положення яких спрямовані на створення для інва-
лідів реальних можливостей продуктивно працювати. Для підпри-
ємств, установ, організацій, у тому числі й громадських організацій
інвалідів, а також фізичних осіб, які використовують найману
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працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлашту-
вання інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової
чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо
працює від 8 до 25 осіб — у кількості одного робочого місця. Та чи
реально працевлаштуватись на роботу молодій людині з особливи-
ми потребами? Шансів мало. Роботодавці неохоче розглядають
звернення осіб з інвалідністю щодо працевлаштування і здебільшо-
го відмовляють.

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

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

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

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

Безперечно, вирішення проблем працевлаштування молодих
людей з інвалідністю неможливе перш за все без активної участі у
цьому процесі роботодавців. Саме вони створюють робочі місця і
приймають на роботу ту чи іншу особу. Вони зобов’язані згідно
чинного законодавства створити робочі місця для осіб з інвалідніс-
тю. І, зрештою, треба проявляти гуманність і людяність до людей з
особливими потребами, зрозуміти їх, повірити в їх здібності, пра-
цьовитість і старанність. 

Молоді люди з інвалідністю не становлять однорідної групи.
Серед них є яскраві й талановиті особистості. Вони можуть мати
фізичні, медичні чи інші розлади, що можуть бути у них як від
народження, так і набутими у дитинстві, підлітковому віці або піз-
ніше, під час навчання чи вже у період зайнятості. Можуть набути
проблеми зі здоров’ям під час перебування із зони бойових дій.
Треба усім подати руку допомоги і дати шанс інтегруватись у сус-
пільне середовище, перш за все, через працевлаштування. 

Трудовий колектив, улюблена робота, відчуття обов’язку і під-
вищення самооцінки — це найкращі ліки та запорука успішної
соціальної адаптації.
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ В РЕАЛІЯХ 
СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Семенова Дар’я Вадимівна
ІІІ курс група МК-19-1мс, спеціальність «Маркетинг» 

коледжу «Освіта» Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент кафедри управління 

та адміністрування 
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Анотація. Піднімається питання права молоді та молоді з інва-
лідністю на ринку праці. Представлені статистичні дані зростання
рівня осіб з інвалідністю та молоді з інвалідністю. Проаналізовані
наявні причини складності щодо реалізації права на працю молоді з
інвалідністю. Рекомендовано пропозиції щодо підготовки даної кате-
горії до самозайнятості й індивідуальної трудової діяльності. Оскільки
дуже часто в їх активному житті заважають не особисті, фізіоло-
гічні обмеження, а соціальні, економічні, правові, інформаційні та інші
бар’єри.

Annotation. The issue of the rights of young people and young people
with disabilities in the labor market is raised. Statistics on the growth of the
level of people with disabilities and young people with disabilities are pre-
sented. The existing reasons for the difficulty in exercising the right to work
of young people with disabilities are analyzed. Proposals for preparing this
category for self-employment and individual employment are recommen-
ded. Because very often their active life is hindered not by personal, phy-
siological limitations, but by social, economic, legal, informational and
other barriers.

Одним із пріоритетів і проблемних завдань державної політики
є забезпечення зайнятості молоді, зокрема працевлаштування
випускників закладів професійної освіти. Це обумовлено тим, що
молодь традиційно є менш конкурентною категорією населення на
ринку праці, і безробіття серед неї набагато вище, ніж у старшому
віці. Однією з причин низького попиту роботодавців на випускни-
ків навчальних закладів є недостатній рівень кваліфікації та відсут-
ність досвіду роботи зі спеціальності.

Ще більш проблемною є ситуація з працевлаштуванням молоді
з інвалідністю. Згідно з Законом України «Про основні засади
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молодіжної політики», до молоді належать громадяни віком від
14 до 35 років [1]. 

Основними причинами, які знижують рівень її працевлашту-
вання є недосконалість законодавчої бази і соціальної інфраструк-
тури; низький престиж робочих місць, на які можуть претендувати
особи з інвалідністю незважаючи на здобуту раніше освіту, невідпо-
відність людей з інвалідністю вимогам сьогоднішнього ринку
праці; наявність негативних стереотипів у роботодавців по відно-
шенню до людей з інвалідністю; відсутність моніторингу ефектив-
них заходів тощо.

Станом на перше січня 2021 року в Україні налічується 2724,1
тисячі людей з інвалідністю. За даними Держстату, серед осіб з інва-
лідністю — 162,9 тисячі дітей. За даними Державного комітету ста-
тистики, тільки з початку 2016 р. кількість людей з інвалідністю
зросла на 110,0 тис.осіб (де становила 2710,0 тис.осіб), в тому числі
дітей — на 9,4 тис. осіб (де становила 153,5 тис. осіб). 

Серед кількості осіб з інвалідністю слід відмітити чисельність у
закладах освіти на початок 2019 року, як майбутню потенційну
робочу силу: загальної середньої освіти становила — 74452 особи
(це найвищий показник з усіх представлених Державним комітетом
статистики); професійної освіти — 4825 осіб (зменшення до 2016
року на 3,26%, але зростання до 2018 року на 4,5% ) та студентів з
інвалідністю у закладах вищої освіти — 12959 осіб (скорочення до
2016 року на 12,2%, але по відношенню до 2018 року — зростання
на 1,3%. 

Включення молоді з інвалідністю до трудової діяльності є
основним показником результативності їхньої професійної реабілі-
тації та інтеграції у суспільство. Також має значний соціальний, так
й економічний ефект. 

За професійної інтеграції у суспільство саме ця категорія моло-
ді стикається з найбільшими проблемами при працевлаштуванні.
Причинами складності щодо реалізації свого права на працю є
фізична доступність. Для людей з вадами слуху та зору залишається
проблема доступності вуличної, транспортної та соціальної інфрас-
труктури. Актуальною залишається проблема інформаційної
доступності. 

Особливо гостро ці проблеми відчувають претенденти на робо-
чі інклюзивні місця в умовах дестабілізуючих ринкові відносини і
ринок праці конфліктні політичні і економічні проблеми, вимуше-
не безробіття в умовах ускладнення епідеміологічної короновірус-
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ної ситуації. Для працевлаштування людини з інвалідністю робото-
давці повинні створити належні умови праці, що пов’язано з пев-
ними витратами, яких вони і намагаються уникнути. 

Також, слід констатувати той факт, що в Україні на державному
рівні не впроваджуються активні заходи щодо розвитку людського
потенціалу, в тому числі і для людей з інвалідністю, гнучких форм
організації праці. Такі форми зайнятості не врегульовані в чинному
вітчизняному законодавстві [2]. 

На думку Н.В. Коляденко, щоб зайняти свою нішу на ринку
праці, молоді з інвалідністю необхідна допомога так званого «під-
тримуючого працевлаштування», під яким слід розуміти надання
людям з інвалідністю підтримки в одержанні оплачуваної роботи та
в подальшому її збереженні [3, c. 88–89].

Своєрідним гарантом того, що інвалід буде працевлаштований
на роботу, яка відповідатиме його потребам, знанням, навичкам та
не буде завдавати шкоди його здоров’ю, є Державна служба зайня-
тості України та ряд інших соціальних служб та благодійних фондів,
які завжди готові допомогти у працевлаштуванні молоді з інвалід-
ністю, підготувати до співбесіди, навчити правильно складати
резюме, спрямувати психологічно, підібрати підходящу вакансію,
освоїти навички самопрезентації.

У той же час рекомендовано створювати в освітніх закладах,
зокрема й спеціалізованих, класи для навчання інвалідів за сучас-
ними конкурентоспроможними професіями; збільшити обсяги
підготовки осіб з інвалідністю у навчальних закладах різних типів за
професіями, необхідними для самозайнятості й індивідуальної тру-
дової діяльності.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Утюжникова Юлія Валеріївна
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. Проблема соціального захисту інвалідів в Україні є особ-
ливо значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки
інвалідів у загальній структурі населення. Упродовж останніх десяти-
річ відбулися суттєві зміни стосовно ставлення до інвалідів, оновою
яких є визнання рівності прав інвалідів на повноцінне життя в сус-
пільстві та створення провідними світовими державами реальних
умов для реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів. Разом з тим,
особи з обмеженими можливостями все ще лишаються позбавленими
доступу до багатьох соціальних благ порівняно зі здоровими людьми.
Окремо слід спинитися на проблемі працевлаштування інвалідів. 

Annotation. The problem of social protection of people with disabilities in
Ukraine is especially significant due to the steady trend of increasing the
share of people with disabilities in the general population. In recent decades,
there have been significant changes in the treatment of people with disabili-
ties, which include the recognition of equal rights of people with disabilities to
a full life in society and the creation of real conditions for the rehabilitation
and social integration of people with disabilities. At the same time, people
with disabilities are still deprived of access to many social benefits compared
to healthy people. The problem of employment of people with disabilities
should be discussed separately.

Соціальна практика доводить, що залучення громадян з інва-
лідністю до сфери праці важливе як для них самих, так і для держа-
ви, оскільки коли підвищується життєвий рівень громадян з інва-
лідністю, збільшується і їх платоспроможність, а також можливість
самореалізації у соціумі. Відтак, соціальна політика держави має
полягати в максимальній активізації потенційних сил осіб з обме-
женими можливостями у контексті професійної, трудової реабілі-
тації та працевлаштування. Однак, якщо у багатьох країнах створе-
ні умови для того, щоб люди з інвалідністю мали можливість стати
повноцінним працівником і були конкурентоспроможні на ринку
праці, Україна в цьому напрямку значно відстає.

334

Секція V Актуальні проблеми працевлаштування 



335

Відповідно до Закону України «Про соціальний захист інвалі-
дів», інвалідність визначається як норма втрати здоров’я, а особам
з інвалідністю державою гарантовано право працевлаштовуватися
на рівні інших громадян. Порядок створення, вимоги щодо органі-
зації робочих місць та фактичного працевлаштування інвалідів
визначено відповідною постановою Кабінету Міністрів України. 

В Україні, як і в більшості європейських країн, діє концепція кво-
тування державою певного відсотка робочих місць на підприємствах:
підприємствам, установам та організаціям з кількістю працюючих від
8 і більше осіб встановлено норматив зі створення 4% робочих місць
для працевлаштування інвалідів. Цю квоту в Україні зобов’язані
виконувати всі суб’єкти господарювання незалежно від форми влас-
ності. Проте лише 55% підприємств дотримуються встановленого
показника, їм вигідніше сплатити штраф, ніж забезпечити роботою
інваліда. Отже, існує нагальна потреба в забезпеченні державного
нагляду за дотриманням роботодавцями цієї квоти та за вирішенням
проблеми працевлаштування людей з інвалідністю загалом. 

Водночас, застосування праці людей з інвалідністю має свої
особливості, які слід враховувати. Зокрема, під час прийняття на
роботу, особа, яка має інвалідність, повинна окрім звичайного
набору документів подати копію довідки МСЕК про групу та при-
чину інвалідності, індивідуальну програму реабілітації. Як свідчить
власний досвід, програма реабілітації лише формальна й не існує
органів, які б контролювали підприємства щодо допомоги праців-
нику в її виконанні.

Також, за проханням працівника, роботодавець зобов’язаний
встановити йому неповний робочий день або тиждень. Однак робо-
тодавці діють на свою користь й встановлюють неповний робочий
день менш ніж 4 години, користуючись скрутним становищем
людей з інвалідністю. У Кодексі законів України про працю немає
статті, яка б зобов’язувала роботодавця сплачувати не пропорцій-
но, а не менш половини мінімальної зарплати при неповному
робочому дні. На нашу думку це може допомогти не користуватись
працею людей з інвалідністю лише для виконання квоти. 

Щодо професійного навчання та перепідготовки, яка на сьогод-
нішній день вважається однією з сучасних форм адаптації людей з
інвалідністю в Європі, — роботодавці України, як правило не вико-
нують це зобов’язання та не організовують навчання, перекваліфі-
кацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних реко-
мендацій.
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Отже, аналіз актуальних проблем соціального захисту інвалідів
в Україні, найважливішим з яких вважається проблема працевлаш-
тування, засвідчує, що на нинішньому етапі недостатньо здійснено
заходів щодо забезпечення повноцінного життя людей з обмежени-
ми можливостями та фізичними вадами.

В Україні нормами чинного законодавства встановлено безліч
вимог та додаткових гарантій працюючим інвалідам, однак вони
фактично не виконуються або виконуються з порушеннями.
Відтак, вважаємо за необхідне провести модернізацію існуючої сис-
теми працевлаштування та соціального захисту інвалідів, а особли-
во посилити державний нагляд за дотриманням роботодавцями
квоти на працевлаштування інвалідів та забезпечення належних
умов праці цієї категорії громадян, увести відповідальність робото-
давця за виконання програми реабілітації на підприємстві та трудо-
вої зайнятості осіб з інвалідністю на законодавчому рівні.

Також потрібно визначити номенклатурний перелік спеціаліс-
тів у сфері соціальної допомоги інвалідам відповідно до міжнарод-
них стандартів, виявити потребу в них, забезпечити організаційно-
методичну базу для їх навчання та подальшого працевлаштування.
Необхідно створити умови для зміни негативних стереотипів і став-
лення до неповно справних людей в українському суспільстві на
основі досягнення соціальної солідарності та соціальної справед-
ливості, сприяти практичному утвердженню загального принципу:
«Дивись на мене як на рівного». 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Федоренко Тетяна Вікторівна
к. ю. н., доцент, доцент кафедри галузевого права 

та загальноправових дисциплін 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

Анотація. На даний час в Україні, як і в усьому світі, проблема
інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство є однією з найактуальні-
ших соціальних проблем. Сумно визнавати, але сьогодні для таких
людей в нашій державі склалася досить складна ситуація на ринку
праці. На жаль, державна політика у сфері забезпечення права на
працю для осіб з інвалідністю, особливо на відкритому ринку праці, не
є ефективною. Позитивні дії для стимулювання роботодавців не
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дають потрібного ефекту, а застосування розумного пристосування є
досить проблематичним.

Annotation. In Ukraine on this time, as well as in the whole world, a
problem of integration of persons with disability in society is one of the most
actual social problems. Sadly to acknowledge, but today for such people in
our state there was a difficult enough situation at the market of labour.
Unfortunately, public policy in the field of providing of right to work for per-
sons with disability, especially at the open market of labour, is not effective.
Affirmative action to incentivize employers does not produce the desired
effect, and the use of reasonable accommodation is problematic enough.

На сьогоднішній день в Україні питання праці осіб з інвалідніс-
тю регулюються як загальним законодавством з питань праці,
таким як Кодекс Законів про Працю України, Закони України
«Про зайнятість населення», «Про відпустки», «Про охорону праці»
тощо, так і спеціальним законодавством — Законом України «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», а
також нормативно-правовими актами, що прийняті на виконання,
зокрема законодавства щодо інвалідності. 

Так, на законодавчому рівні закріплено квоту, яку мають викону-
вати всі роботодавці при прийомі на роботу людей з інвалідністю.
Згідно ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності
осіб з інвалідністю в Україні», для підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб, які використовують найману працю, з чисельністю
працюючих 8 та більше осіб, норматив робочих місць установлюєть-
ся в розмірі 4 % від чисельності штатних працівників, а якщо працює
від 8 до 25 осіб, то для співробітника з інвалідністю потрібно перед-
бачити одне робоче місце. Зазначена система має назву «Система
квотувань-відрахувань» [1]. Вона успішно діє в країнах-членах ЄС,
зокрема Франції, Німеччині, Польщі, проте на сьогоднішній день в
Україні цей механізм реалізується не повною мірою.

Існують певні перепони на шляху до успішного праце влаш -
тування осіб з інвалідністю. З одного боку, особи з інвалідністю
володіють усіма трудовими правами, що й особи без інвалідності, а
з іншого, держава надає низку гарантій для людей з інвалідністю,
метою яких є їх включення на ринок праці. Можна сказати, що
особи з інвалідністю визнані однією із категорій громадян, що
мають додаткові гарантії для працевлаштування. 

Наприклад Законом України «Про зайнятість населення»
визначено, що: «Підбір підходящої роботи для осіб з інвалідністю

людей з інвалідністю Секція V



(у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або
створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до їх
професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації
та з урахуванням побажань щодо умов праці» [2].

Наше українське законодавство змушує роботодавців не лише
брати на роботу осіб з інвалідністю, а й вживати додаткових заходів
безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї
категорії співробітників. В окремих випадках організувати навчан-
ня та перекваліфікацію. Саме тому деякі роботодавці вдаються до
хитрощів, пропонуючи особливим працівникам не зовсім законні
форми співробітництва. Одна з таких найрозповсюдженіших форм,
це оформлення трудових відносин на неповний робочий день із
мінімальною оплатою. Натомість людина фактично не з’являється
на робочому місці, а лише тільки отримує кошти.

Але на даний час не всі роботодавці зацікавлені в забезпеченні
робочими місцями людей з особливими потребами, адже це вима-
гає додаткових фінансових та часових витрат. Тому, що за кожне
робоче місце призначене для працевлаштування особи з інвалідніс-
тю і не зайняте людиною з інвалідністю сплачується до Фонду соці-
ального захисту осіб з інвалідністю адміністративно-господарські
санкції, сума яких визначена статтею 20 Закону України «Про осно-
ви соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [1].

В Україні працевлаштування людини з інвалідністю часто зво-
диться до фіктивного зберігання її трудової книжки на підприєм-
стві. Тому не менш важливою проблемою є ще й так звані, фіктив-
ні робочі місця, коли роботодавець за використання трудової
книжки особи з інвалідністю сплачує їй якісь незначні кошти.
Таким чином роботодавець уникає штрафу, який передбачений
законом щодо виконання квот. 

Це свідчить про небажання роботодавців брати на роботу осіб з
інвалідністю, а сплата санкції обирається роботодавцями як більш
прийнятний варіант, на відміну від створення спеціальних умов
праці для людини з особливими потребами. Але на жаль, встанови-
ти реальну картину щодо масштабів такої проблеми неможливо, у
зв’язку із відсутністю можливості здійснювати контроль у цій
сфері.

Також ще одною перепоною на шляху до успішного
працевлаштування осіб з інвалідністю є те, що люди здебільшого не
готові адекватно сприймати в своєму колективі співробітників, які
чимось відрізняються від них. Є безліч історій про людей, які,
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маючи повну вищу освіту, не можуть влаштуватися на роботу лише
тому, що в них є певні розлади функцій організму, тобто вади
їх здоров’я.

Отже, щоб вирішити проблему працевлаштування осіб з інва-
лідністю, зокрема через подолання дискримінації за ознакою інва-
лідності, українське законодавство потребує реформування та
створення дієвих інструментів впливу на джерело дискримінації.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ

Шафранова Катерина Володимирівна 
кандидат економічних наук, доцент

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна» 

Анотація. В даних тезах викладено основні проблемні питання, із
якими зіштовхуються люди з вадами зору під час професійної та тру-
дової реалізації. Також запропонований механізм взаємодопомоги та
супроводу для цієї категорії осіб.

Annotation. These theses outline the main problematic issues faced by
visually impaired people during professional and employment. A mechanism
of mutual assistance and support for this category of persons is also proposed.

Аналіз наукових джерел за даною темою дає змогу стверджува-
ти про існування численних досліджень у даній площині. Більшість
з них проблемного характеру. Разом з тим, відбулись і істотні пози-
тивні зміни у цьому напрямку, зокрема, відбулось і переосмислен-
ня своєї ролі та необхідності освіченості людьми з вадами зору. 

Науковець Є.А. Клопота [1] у своєму дослідженні говорить про
те, що нерідко слабозорі люди переоцінюють свої сили і зорові
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можливості й обирають професію, що надалі може погіршити стан
їхнього зору. Тому, за її думкою, і ми з цим погоджуємось, дуже важ-
ливо вчасно й вірно визначити сферу їх майбутньої діяльності. Різні
види трудової діяльності висувають й різні вимоги до зорового аналі-
затора, тому професійна орієнтація слабозорих має це враховувати. 

Разом з тим, недоречне обмеження переліку професій та посад
для осіб із вадами зору, доречно вчасно та доступно донести інфор-
мацію щодо переваг та недоліків того чи іншого спектру професій,
врахувавши і вимоги до обладнання та організації робочого місця
для даної категорії працівників. Над цим мають працювати коман-
ди супроводу, починаючи від закладу освіти, де відбувається теоре-
тичне опанування майбутньої сфери професійної діяльності, цен-
три зайнятості, до яких звертаються особи з вадами зору для
подальшого працевлаштування, а також безпосередньо відпові-
дальні за трудову та професійну адаптацію фахівці роботодавця.
Крім того, потрібно враховувати і ступінь слабозорості, чи вона
набута, чи вроджена, а також безумовно психологічне сприйняття
особою з інвалідністю того стану речей, який склався. 

Питання працевлаштування осіб з інвалідністю у сучасному
українському суспільстві й надалі потребує нагального вирішення.
Особливо гостро це питання постало в останній рік, рік пандемії та
ізоляції, в тому числі і соціальної. Ті позитивні зрушення, які спос-
терігались останніми роками в площині професійної та трудової
реалізації людей з інвалідністю, зокрема, з вадами зору, зневіюли-
валися новими викликами в умовах дистанційної роботи. 
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СЕКЦІЯ VII

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ
ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНЖЕНЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ

Бевзюк Іван Олександрович
ІІ курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Салухіна Н.Г. к.т.н., доц., 

доцент кафедри технології харчування

Основні, базові хімічні процеси організму проявляються у взає-
модії кислоти і лугу, які в мінливому ритмі протікають в людському
організмі. Людина з рН-рівнем крові 7,35 є нормою, тобто є луж-
ною живою істотою. 

Функції обміну речовин людини повинні знаходитися у рівно-
вазі: це водний баланс, електролітний баланс та кислото-лужний
баланс. 

Регулювання організму поділяється на три важливі частини:
1. Регулювання кислото-лужного балансу.
Перевагу серед інших має кислото-лужний баланс. Він виконує

важливу задачу фільтрації циркулюючої крові і виведення із неї
шлаків, які утворюються при обміні речовин. Перш за все це такі
азотовмісні продукти як сечовина та сечова кислота, які виникають
при розпаді білків і підлягають виведенню з організму. Сюди ж від-
носяться інші кислоти, отримані в результаті бродіння та гниття в
кишечнику. Далі прямують чужорідні та отруйні субстанції, части-
на яких утворюється в процесі власного обміну речовин, а інші
поступають з харчуванням та медикаментами.
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2. Регулювання водного балансу.
Тіло дорослої людини на 60% складається із води. Втрата люд-

ським організмом 11% води несумісна з життям. Вода є природним
розчинником при обміні речовин в людському організмі. За її допо-
могою здійснюється транспортування поживних речовин, внут-
рішньоклітинний обмін, виділення нирками продуктів обміну.
Нирки є вирішальними в регулюванні водного балансу. За добу
людина повинна випивати від 1 до 1,5 л води.

3. Регулювання мінерального балансу.
Рідина в людському тілі має електропровідність завдяки вмісту

в ній мінеральних речовин. Мінеральні речовини знаходяться в
рідині тіла у вигляді електричних заряжених частин, іонів (пози-
тивно заряджених катионів і негативно заряджених іонів, анионів).
Тому для організму людини баланс електролитів суттєво важливий.
Електроліти є не чим іншим, як металами і впливають на загальний
обмін речовин.

На жаль, вони все більше використовуються для нейтралізації
надлишку кислот, які утворені при обміні речовин, що відповідно
збільшує їх витрату в організмі. Витрата металів рівносильна
достроковому, отже, і ранньому старінню. Регулювання електролі-
тів знаходиться в тісному зв’язку з водним і кислотно-лужним
балансом.

Життєва сила і здоров’я людини полягає в мінеральних речови-
нах і мікроелементах, інакше нормальний рН-рівень крові не зна-
ходився би в певній межі 7,35–7,45.

В наш організм щоденно поступає 80–90% кислотоутворюючих
продуктів харчування і напоїв у складі «цивілізованого» денатуро-
ваного раціону. При цьому їжа має в основному не кислий смак, а
солодкий. Потім із цієї їжі шляхом хімічних реакцій утворюється
кислота. Всі продукти харчування, багаті на цукри і солодкі речо-
вини, утворюють в організмі кислоти. До кислотоутворюючих про-
дуктів відносяться м’ясо, птиця, риба, яйця, розігріті жири, кисло-
молочні продукти, сири, макаронні і хлібобулочні вироби.
Організм не може спалити надлишок жирів, і таким чином, відкла-
дає оцтову кислоту і оцтово кислі солі.

Зловживання м’ясом приводить до утворення сечової кислоти і
сечокислих солей. Це примушує організм витрачати власні запаси
мінеральних речовин з метою нейтралізації вищезазначених кислот.

Механізми самозцілення організму намагаються нейтралізува-
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ти надлишок кислот за допомогою утворення солей, що рівносиль-
но виснаженню мінеральних запасів організму, яке в першу чергу
приводять до демінералізації кісток, нігтів, зубів і волосяних цибу-
лин. Саме цим пояснюється збільшення крихкості кісток (остеопо-
роз) і випадіння волосся.

Людина повинна підтримувати рідкий стан крові і не допускати
зашлакування кров’яних русел, вживаючи здорову їжу і ведучи здо-
ровий спосіб життя.

Для цього раціон повинен на 80% складатися із лугоутворюю-
чих продуктів і тільки 20% — з кислоутворюючих.

Нашим спасінням є картопля, овочі, фрукти, фініки, інжир,
банани, які перважно реагують як лужне середовище. Також чаї з
трав, до складу яких входять гіркі трави з високим вмістом луг:
полинь, деревій, золототисячник.

Отже, кислотно-лужний баланс регулює дихання, кровообіг,
травлення, видільні процеси, імунітет, вироблення гормонів і бага-
то інше. Всі біологічні процеси протікають правильно тоді, коли
зберігається певний рівень рН.

ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ОТРУЄННЯ

Бобко Софія Антонівна
магістр І курсу, група ЗХТ-21-1м, спеціальність «Хімічна технологія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Анотація. Проведено аналіз причин і наслідків професійних захво-
рювань та отруєнь. Визначено, що професійні захворювання пов’язані
зі шкідливими формами виробничого середовища та трудового проце-
су. Наведено основні причини виникнення професійних захворювань.
Окремо описано обставини, за яких вони виникають. Також описано
професійні отруєння.

Annotation. The analysis of the causes and consequences of occupation-
al diseases and poisonings was carried out. Occupational diseases were iden-
tified as associated with harmful forms of the work environment and the work
process. The main causes of occupational diseases are shown. The circum-
stances under which they occur are described separately. Occupational
poisonings were also described.

використання інженерних технологій Секція VІІ
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Усі випадки хронічних професійних захворювань незалежно від
строку їх настання підлягають розслідуванню.

До хронічного професійного захворювання належить захворю-
вання, що виникло внаслідок провадження професійної діяльності
працівника та зумовлю ється виключно або переважно впливом
шкідливих факторів виробничого середо вища і трудового процесу,
пов’язаних з роботою. До хронічного професійного захворювання
належить також захворювання, що виникло після багатократного
та/або тривалого впливу шкідливих виробничих факторів. Хро ніч -
не професійне захворювання не завжди супроводжується втратою
працездатності.

Причиною професійного захворювання може бути: запиленість
або загазова ність повітря робочої зони шкідливими речовинами;
підвищені та знижені темпера тури поверхні устаткування, матеріа-
лів, повітря робочої зони; підвищений рівень шуму, вібрації,
інфразвукового коливання, ультразвуку, електромагнітного випро -
мінювання; іонізуючого випромінювання; підвищений або пони-
жений рівень баро метричного тиску, вологості та рухомості повіт-
ря; контакт із джерелами інфек ційних захворювань; рівень
фізичного перевантаження.

Професійні захворювання виникають за обставин невиконання
правил ви робничого процесу; порушень режиму експлуатації тех-
нологічного устаткування, приладів, робочого інструменту; аварій-
них ситуацій; відсутності, неефективності роботи або пошкоджен-
ня захисних засобів і механізмів, систем вентиляції, екрану вання,
сигналізації, освітлення, кондиціювання повітря; порушення пра-
вил вироб ничої безпеки, гігієни праці; через відсутність (невико-
ристання) засобів індивіду ального захисту; недосконалість техно-
логії, механізмів, робочого інстру менту; відсутність заходів і засобів
рятувального характеру тощо.

Професійні захворювання, що викликаються вдиханням ток-
сичних хімічних речовин, всмоктуванням їх через шкіру або попа-
данням в організм через шлунково-кишковий тракт, прийнято
називати професійними отруєннями.

До гострого професійного отруєння належить захворювання,
що виникло після однократного впливу на працівника шкідливої
речовини (речовин).

До гострого професійного захворювання належить захворюван-
ня, що виник ло після однократного (протягом не більш як однієї
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робочої зміни) впливу шкід ливих факторів фізичного, біологічного
та хімічного характеру.

Віднесення захворювання до професійного здійснюється відпо-
відно до про цедури встановлення зв’язку захворювання з умовами
праці та затвердженого переліку професійних захворювань. У разі
підозри на професійне захворювання лікувально-профілактичний
заклад направляє працівника на консультацію до лікаря-профпато-
лога. Для встановлення остаточного діагнозу та зв’язку захворю-
вання з впливом шкідливих факторів виробничого середовища і
трудового процесу лікар-проф патолог направляє хворого до спе-
ціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного
закладу з відповідними документами.

За наявності ознак стійкої втрати професійної працездатності
внаслідок профе сійного захворювання лікувально-профілактич-
ний заклад, що надає медичну допо могу працівникам підприєм-
ства, на якому працює хворий, або лікувально-профі лактичний
заклад за місцем його проживання направляє хворого на медико-
соціальну експертну комісію для встановлення ступеня стійкої
втрати професійної працездатності.

Спеціалізованими профпатологічними лікувально-профілак-
тичними закладами стосовно кожного хворого складається пові-
домлення про професійне захворювання (отруєння) за формою П-3.

За результатами розслідування комісія складає акт проведення
розслідування причин виникнення хронічного професійного
захворювання за формою П-4.

Акт за формою П-4 є документом, в якому зазначаються основ-
ні умови, обста вини і причини виникнення професійного захворю-
вання, заходи щодо запобігання розвитку професійного захворю-
вання та забезпечення нормалізації умов праці, а також
встановлюються особи, які не виконали відповідні вимоги законо-
давства про охорону праці і про забезпечення санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення.

Первинними документами, що несуть повну інформацію про
кожне професійне захворювання, є карти обліку професійних
захворювань за формою П-5, які складають установи державної
санітарно-епідеміологічної служби на підставі розслідування
нещасних випадків (в разі гострих професійних захворювань) та на
підставі розслідування професійних захворювань (в разі хронічних
захворювань).
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Знання причин виникнення професійних захворювань та отру-
єнь допоможе запобігти їх виникненню та збереженню здоров’я
працівників. Правильно і вчасно поставлений діагноз допоможе (за
необхідності) правильно встановити статус інвалідності, що, своєю
чергою, сприятиме розумінню напрямку подальшої діяльності в
інклюзивному суспільстві.

ДІЇ КЕРІВНИКА РОБІТ, РАБОТОДАВЦЯ ТА КОМІСІЇ 
У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Болюх Олександр Сергійович
магістр ІІ курсу, група ХТ-20-1м, 

спеціальність «Хімічна технологія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Анотація. Систематизовано дії керівника робіт, роботодавця та
комісії у разі нещасних випадків на підприємстві. Надано визначення
нещасного випадку. Підкреслено, що дії керівника робіт полягають в
організації першої допомоги та у фіксації обставин, за яких стався
нещасний випадок. Роботодавець зобов’язаний співпрацювати з комі-
сією щодо проведення розслідування. Комісія визначає характер
нещасного випадку зі складанням відповідного акту.

Annotation. The actions of the supervisor, employer, and commission in
case of accidents at the enterprise are systematized. The definition of an acci-
dent is given. It is emphasized that the actions of the supervisor are to organ-
ize first aid and to record the circumstances under which the accident
occurred. The employer is obliged to cooperate with the commission concern-
ing inquiry implementation. The commission determines the nature of the
accident with the preparation of the relevant act.

Нещасний випадок — обмежена в часі подія або раптовий
вплив на працівника небезпечного виробничого фактору чи сере-
довища, що сталися у процесі вико нання ним трудових обов’язків,
внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержан-
ня поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень,
гострого професійного захворювання і гострого професійного та
інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку,
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обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним
струмом, блискавкою та іонізу ючим випромінюванням, одержання
інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха, кон-
такту з представ никами тваринного і рослинного світу, які призве-
ли до втрати працівником працездатності на один робочий день чи
більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) робо-
ту не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання
смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових)
обов’язків.

Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник,
який його виявив, чи інша особа — свідок нещасного випадку —
повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо-
го здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці,
чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до
надання необхідної допомоги потерпілому.

У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник
робіт зобов’язаний:

– терміново організувати надання першої невідкладної допомо-
ги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до ліку-
вально-профілактичного закладу;

– негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
– зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного

випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми,
обладнання, устаткування у такому стані, в якому вони були на
момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю
чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких
наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити захо-
дів до недопущення подібних нещасних випадків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випа-
док, зобов’язаний:

1) протягом однієї години передати з використанням засобів
зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про
нещасний випадок;

2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три
особи та організувати проведення розслідування.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смер-
тельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі
наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час вико-
нання трудових (посадових) обов’язків роботодавець зобов’язаний

використання інженерних технологій Секція VІІ
освітнього середовища



348

протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’яз-
ку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідом-
лення. Організову ється спеціальне розслідування. 

Комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів (10 днів у разі
нещасного випадку із тяжким/смертельним наслідком) з моменту її
утворення:

– обстежити місце настання нещасного випадку, одержати пись -
мові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб —
свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

– визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам
законодавства про охорону праці;

– з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
– вивчити первинну медичну документацію;
– визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з

виробництвом;
– установити осіб, які допустили порушення вимог законодав-

ства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запо-
бігання подібним нещасним випадкам;

– скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування
нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок,
пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 і передати їх робото-
давцеві для затвердження;

– скласти у разі виявлення гострого професійного захворюван-
ня (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім актів за формою
Н-5 і Н-1, у шістьох примірниках картку обліку професійного
захворювання (отруєння) за формою П-5.

Знання послідовності дій у разі нещасного випадку на вироб-
ництві допоможе мінімізувати шкоду від нього й у ряді випадків
запобігти інвалідності, а також, за необхідності, сприятиме розу-
мінню напрямку подальшої діяльності в інклюзивному суспільстві.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Бублик Г. А.
к. т. н., доц., доцент кафедри технології харчування

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Анотація В умовах інклюзивної освіти студенти з обмеженими
можливостями здоровя мають навчатися за індивідуальним навчаль-
ним планом у встановлені терміни з урахуванням особливостей і
освітніх потреб кожного студента зокрема. Однією з важливих скла-
дових виконання поставлених завдань освітнього процесу для людей в
умовах інклюзивної освіти є налагодження і ефективне забезпечення
можливостей самостійної роботи студентів.

Annotation. In the context of inclusive education, students with disabili-
ties must study according to an individual curriculum in a timely manner,
taking into account the characteristics and educational needs of each student
in particular. One of the important components of the tasks of the educatio-
nal process for people in inclusive education is the establishment and effecti-
ve provision of opportunities for independent work of students.

Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів та
затвердження Державної цільової програми «Національний план
дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020
року [2] поставили перед вітчизняними вищими навчальними
закладами низку завдань, які стосуються забезпечення відкритості
і доступності освіти для людей будь-якого віку, стану здоров’я і
матеріального становища, створення рівних можливостей для
отримання якісної освіти, запровадження інклюзивної освіти на
всіх рівнях. 

З метою реалізації Конвенції впроваджується поетапне компл-
ексне розв’язання питань, пов’язаних із нормативно-правовим,
навчально-методичним, доступністю освітнього середовища,
забезпечення розвитку особистості студента з інвалідністю та його
соціалізації, кадровим забезпеченням. Супровід навчання студен-
тів з особливими потребами здійснюється за певними напрямами:
педагогічний, технічний, соціальний, культурно-територіальний,
психологічний, медико-реабілітаційний, спортивний, професійно-
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адаптаційний і розпочинається з моменту вступу людини з особли-
вими потребами до вищого навчального закладу. [3]

Самостійна робота при вивченні технічних дисциплін займає
суттєве місце в навчальній програмі, кількість годин, що виділя-
ються на самостійну роботу є значною, тому викладачу слід приді-
ляти особливу увагу роботі того виду самостійної роботи, який був
би цікавим студентам і одночасно був би ефективним для форму-
вання різних компетенцій.

В умовах роботи за індивідуальним графіком задачами само-
стійної роботи студента є:

– систематизація і закріплення отриманих теоретичних знань і
практичних навичок;

– формування навичок користування нормативною, правовою,
довідковою документацією і спеціальною літературою;

– розвиток пізнавальних здібностей і активності студентів, твор-
чої ініціативи, самостійності, відповідальності і організованості;

– формування самостійності мислення, здібностей до самореа-
лізації;

– можливість використання матеріалів, зібраних і отриманих в
результаті самостійної роботи на практичних, лабораторних занят-
тях, при виконанні курсових робіт, дипломних проектів, ефектив-
ної підготовки до заліків і екзаменів.

Формування змісту самостійної роботи включає в себе:
– визначення і обгрунтування необхідного обсягу розділів, тем,

питань, завдань, що мають бути опрацьовані самостійно:
– визначається зміст і обсяг навчального матеріалу з теми;
– відпрацювання рекомендацій і пропозицій щодо методів і

форм самостійної роботи студента у відповідності з сучасними тех-
нологіями;

– створення можливостей для виконання практичних і лабора-
торних занять;

– визначення форм і методів контролю за виконанням само-
стійних завдань.

Результат самостійної роботи більш ефективний при умові
якщо при її виконанні здійснюється керування нею, яке включає:

– планування обсягу і змісту самостійної роботи;
– організацію, контроль і аналіз результатів роботи;
– необхідне навчально-методичної і матеріально-технічне

забезпечення;
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– впровадження нових технологій навчання;
– облік затрат навантаження і часу студентів і викладачів в рам-

ках самостійної роботи студентів. 
Робота в умовах інклюзивної освіти вимагає ширшого викорис-

тання сучасних технічних засобів навчання, освітніх технологій в
тому числі дистанційні навчальні технології, інформаційно-кому-
нікаційні технології, електронні освітні і інформаційні ресурси.
Самостійна робота студентів в умовах інклюзивної освіти передба-
чає контроль за її виконанням. Для цього мають бути використані
різноманітні педагогічно обгрунтовані форми, методи і технології
діяльності студента, такі як:

–форми: тестування, захист творчих робіт, виконання кон-
трольних робіт;

– методи контролю: заліки, лабораторні і практичні роботи,
екзамени;

– технології контролю: ситуативна, рейтингова оцінка, самооцінка.
Результати контролю самостійної роботи студентів в умовах

інклюзивної освіти мають бути враховані при здійсненні загально-
го контролю з дисципліни.

Говорячи про оцінку роботи студентів в умовах інклюзивної
освіти незмінним залишається необхідність дотримання загально-
педагогічних критеріїв оцінки результатів організованої самостій-
ної роботи, якими є:

– рівень засвоєння студентом навчального матеріалу має відпо-
відати рівню навчальних компетенцій;

– оформлення звітного матеріалу у відповідності з вимогами;
– творчий підхід до виконання самостійної роботи;
– рівень володіння усним і письмовим спілкуванням;
– здатність студента використовувати набуті теоретичні знання

в практичній діяльності.
Висновки. Реалізація індивідуального підходу передбачає орга-

нізацію самостійної роботи з урахуванням особистих властивостей,
можливостей, змісту індивідуального плану і потреб студента. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
НА ВИРОБНИЦТВІ

Верболоцький Тихін Олександрович 
магістр І курсу, група ЗАТ-21-1м, спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор

Анотація. Виконано класифікацію нещасних випадків на вироб-
ництві за наслідками, кількістю потерпілих та зв’язку з характером
виробництва. Наведено поділ нещасних випадків на легкі, важкі та
смертельні. За зв’язком з характером виробництва виокремлено
випадки виробничого та невиробничого характеру. За часом і місцем
здійснення систематизовано нещасні випадки невиробничого характе-
ру. Наведено перелік нещасних випадків, які не визнаються пов’язани-
ми з виробництвом.

Annotation. The classification of accidents at work by consequences, by
the number of victims, and by the connection with the nature of production
was made. The division of accidents into light, severe, and fatal is given. Due
to the production nature, production and non-production cases were identi-
fied. Non-productive accidents are systematized by time and place of occur-
rence. A list of accidents not considered to be related to production was
provided.

Нещасні випадки класифікуються за наслідками, кількістю
потерпілих та стосовно їх зв’язку з виробництвом.

За наслідками нещасні випадки поділяються на легкі, тяжкі та
смертельні. До легких належать такі нещасні випадки, що призвели
до необхідності переведення працівника на легшу роботу або спри-
чинили нетривалу втрату працездатності (не менше як на один
робочий день).
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Якщо стався нещасний випадок з тяжкими наслідками, то
характер і ступінь тяжкості травми, отриманої працівником, вста-
новлюється медичним заключенням спеціалізованого медичного
закладу відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем
тяжкості, що затверджується МОЗ України.

За кількістю потерпілих нещасні випадки поділяються на поодино-
кі та групові (одночасно постраждали двоє і більше працівників).

Стосовно зв’язку з виробництвом нещасні випадки можна поділити
на випадки виробничого та невиробничого характеру. До нещасних
випадків невиробничого характеру належать такі випадки, які при-
звели до ушкодження здоров’я потерпілого, однак не пов’язані з
виконанням ним трудових обов’язків. Зокрема це нещасні випадки,
що сталися під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на гро-
мадському, власному або іншому транспортному засобі, що не нале-
жить підприємству і не використовувався в інтересах підприємства.

Якщо ж нещасний випадок стався з працівником під час вико-
нання ним трудових (посадових) обов’язків, то він класифікується
як нещасний випадок виробничого характеру. Однак не всі такі
випадки є пов’язаними з виробництвом. Так не визнаються пов’яза-
ними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками:

1) перебування за місцем постійного проживання на території
польових і вахтових селищ;

2) використання в особистих цілях без відома роботодавця
транспортних засобів, устаткування, інструментів, матеріалів тощо,
які належать або використовуються підприємством (крім випадків,
що сталися внаслідок їх несправності, що підтверджено відповід-
ними висновками);

3) погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем,
наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а
також їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), що підтвердже-
но відповідним медичним висновком, якщо це не пов’язано із засто-
суванням таких речовин у виробничому процесі чи порушенням
вимог щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий,
який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного
сп’яніння, до настання нещасного випадку був від сто ронений від
роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпо-
рядку підприємства або колективного договору;

4) алкогольне, токсичне чи наркотичне сп’яніння, не зумовле-
не виробничим процесом, що стало основною причиною нещасно-
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го випадку за відсутності технічних та організаційних причин його
настання, що підтверджено відповідним медичним висновком;

5) скоєння злочину, що встановлено обвинувальним вироком
суду або відповідною постановою слідчих органів;

6) природна смерть, смерть від загального захворювання або
самогубство, що підтверджено висновками судово-медичної екс-
пертизи та/або слідчих органів.

Володіння принципами класифікації нещасних випадків на
виробництві допоможе правильному встановленню статусу інвалід-
ності та сприятиме розумінню напрямку подальшої діяльності в
інклюзивному суспільстві.

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ 
ПРОТЕЗОМ РУКИ

Веселов Сергій Олександрович
IV курс, група ЗКІ-19.2-1-mk, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна» 
Науковий керівник: Мельник О. В., к. т. н.

Анотація. В роботі розглянуто питання використання інженер-
них технологій протезування кисті руки для розвитку інклюзивного
освітнього середовища, що дозволить людині з інвалідністю виконува-
ти необхідні побутові дії при інклюзивному навчанні. Розроблено
мікропроцесорну систему для керування протезом. Така система
допоможе людині виконувати втрачені функції та є значно дешевшою
за своїх аналогів. Виконано огляд сучасних маніпуляторів типу «кисть
руки» та мікроконтролерів, розроблено архітектуру мікропроцесорної
системи керування протезом, обрано елементну базу для неї.
Запропоновано проект системи та розроблено необхідне програмне
забезпечення.

Annotation. The paper considers the use of engineering technologies for
hand prosthetics for the development of an inclusive educational environment
that will allow a person with disabilities to perform the necessary household
activities in inclusive education. A microprocessor system for prosthesis con-
trol has been developed. Such a system will help a person to perform lost func-
tions and is much cheaper than its counterparts. The review of modern
manipulators such as «hand brush» and microcontrollers is performed, the
architecture of the microprocessor control system of the prosthesis is develo -
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ped, the element base for it is chosen. The project of the system is offered and
the necessary software is developed.

Втрата руки — це величезний стрес для людини, який повністю
перевертає життя. Після такої втрати знадобиться багато часу, щоб
прийти в норму. І одним з найбільш ефективних способів фізично-
го та психоемоційного відновлення є своєчасне і правильне проте-
зування. Новаторські технології та інноваційний дизайн в ком-
плексі можуть зробити кисть руки одним з найбільш реалістичних і
простих у використанні багатошарнірних протезів, доступних для
багатьох людей з інвалідністю. Зручний, інтуїтивно зрозумілий і в
той же час точний: протез дозволить розвивати будь-які вміння і
навички, поліпшить якість життя.

Протезування руки при використанні протезу кисті руки дозво-
ляє людині виконувати найпростіші, але дуже важливі побутові дії:
вмикати і вимикати світло, користуватися столовими приборами,
відкривати і закривати двері, друкувати на комп’ютері і користува-
тися «мишкою», що є актуальним для розвитку інклюзивного
освітнього середовища. Існує два типи протезу кисті: односхватові
(протез має один мотор, завдяки якому пальці рук можуть замика-
тися і розмикатися) та багатосхватові (у протезі кожен палець руки
має свій мотор, тому можна виконувати як різні жести, так і по-різ-
ному стуляти і розмикати руку).

Протезування кисті руки допоможе людині з інвалідністю
повернутися до звичного повноцінного життя. Це дозволить води-
ти машину, виконувати спортивні вправи, грати на музичних
інструментах і найголовніше, відчувати психологічний і емоційний
комфорт.

З недавнього часу у системах керування, обробки, та аналізу
даних все частіше використовують мікропроцесорні та мікрокон-
тролерні системи, що дозволяють виконувати безліч спеціалізова-
них задач та є більш гнучкими та менш затратними для їх реалізації.

Однокристальні мікроконтролери (ОМК) є найбільш масовим
видом пристроїв сучасної мікропроцесорної техніки. Інтегрований
на одному кристалі високопродуктивний процесор, пам’ять і набір
периферійних схем дозволяють із мінімальними витратами реалізу-
вати високоефективні системи та пристрої керування різними
об’єктами (процесами). Завдяки цьому ОМК знайшли широке
застосування в системах автоматики, контрольно-вимірювальних
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приладах, апаратурі зв’язку, автомобільній електроніці, медичному
обладнанні та багатьох інших областях. Застосування однокрис-
тальних мікроконтролерів дозволяє зменшити витрати, пов’язані з
розробкою вбудованих систем керування.

Метою роботи є розробка мікропроцесорної системи для керу-
вання протезом кисті руки для людей з інвалідністю. Розроблена
система допоможе їм виконувати втрачені функції та є значно
дешевшою за своїх аналогів.

Проаналізувавши аналоги маніпуляторів та протезів типу
«кисть руки» було виділено ряд недоліків: велика ціна; складність в
налагодженні та програмуванні; відсутність можливості створення
заздалегідь запрограмованого шаблону дії; відсутність бездротового
керування маніпулятором. Тому запропоновано мікропроцесорну
систему керування протезом, яка не має зазначених недоліків. 

Пристрій, що спроектовано відрізняється від аналогів такими
можливостями: керування протезом буде можливе навіть з мобіль-
ного пристрою під управлінням OC Android або іOS; протез буде
мати зворотній зв’язок зашифрованим WI-FI каналом; протез роз-
робляється для широкого кола задач, серед яких завдання які не
потребують високої точності; можливість голосового керування
протезом з клієнтського ПЗ під керуванням мобільної ОС (іOS,
Android). Конструкція пристрою відрізняється простотою,
невеликою кількістю елементів, його можна застосувати для
домашніх побутових вимог та інклюзивному освітньому
середовищі.

Для розробки коду програми було використано середовище
Arduino, яке дозволяє написання програм на об’єктно-орієнтова-
ній мові C++, що дозволяє спростити методику написання програм-
ного коду за допомогою використання зовнішніх бібліотек.
Структура модулів програмного забезпечення мікропроцесорної
системи має модуль ініціалізації (виконує такі функції ініціалізації
серводвигунів; увімкнення модулів керування; зчитування з
EPROM остатніх координат суглобів протезу), модуль програму-
вання алгоритму переміщення (дозволяє запрограмувати протез на
циклічне повторювання заданого алгоритму переміщення та ство-
рити новий алгоритм переміщення), модуль вибору пристрою
керування (дозволяє провести налаштування протезу на керування
із зовнішніх пристроїв), модуль бездротового керування (дозволяє
виконувати управління маніпулятором із зовнішнього пристрою
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під керування OC Android). Розроблено необхідне програмне забез-
печення для прошивки мікропроцесорної системи та керування
протезом із зовнішніх пристроїв. Проведено налагодження та тес-
тування мікропроцесорної системи. Так як вона має модульну
структуру та можливість розширення за допомогою додаткових
модулів, подальші дослідження слід спрямувати саме на розширен-
ня її багатофункціональності.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ

ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

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. У сучасних умовах глобалізації та цифровізації усіх сфер
нашого життя актуалізується проблема використання інформацій-
но-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, зокрема у навчанні дітей
з особливими освітніми проблемами (ООП). В час пандемії коронавіру-
су, коли всі школярі, в тому числі з ООП, були змушені перейти на дис-
танційне/змішане навчання, постало питання про підвищення цифро-
вої грамотності усіх учасників освітнього процесу для посилення його
ефективності, передусім в інклюзивному класі.

Аnnotation. In modern conditions of globalization and digitalization of
all spheres of our life the problem of use of information and communication
technologies (ICT) in education, in particular in training of children with
special educational problems (OOP) is actualized. During the coronavirus
pandemic, when all students, including those with PLO, were forced to switch
to distance / blended learning, the question arose of increasing the digital
literacy of all participants in the educational process to increase its effective-
ness, especially in inclusive classrooms.

Інклюзивне освітнє середовище — це «сукупність умов, спосо-
бів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та роз-
витку здобувачів освіти з урахуванням їх потреб і можливостей».
Таке середовище передбачає, окрім освітнього дизайну будівель
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закладу освіти, створення моделі психолого- педагогічного супро-
воду на засадах гуманізму і толерантності в інклюзії.

Мобільне навчання набуло поширення в українських початко-
вих школах, адже це цікаво для учнів.

Сьогодні корпорації Microsoft, Google, Facebook та Youtube роз-
робляють ресурси, щоб адаптувати свої платформи для людей з
ООП. Так, утиліти Windows мають у своєму арсеналі спеціальні
ярлики, віртуальну клавіатуру, передбачення слів і можуть бути
налаштовані як звукові сповіщення або як екранні індикатори.
Учні з особливими потребами, зокрема фізичними, можуть вико-
ристовувати такі функції, як: стикування клавіш (StickKeys), клаві-
ша миші (клавіші миші), клавіша повторення (repeatKeys), повіль-
на клавіша (SlowKeys), клавіша відмов (BounceKeys), клавіша звуку
(Tog). Ці інструменти дозволяють досягти більшої швидкості вве-
дення даних і комфорту при обробці різноманітних візуальних
матеріалів. Учні з обмеженими можливостями зможуть приєднати-
ся до спільноти, виконуючи навчальні завдання, як: написання
тексту, друк інформації, перегляд Інтернету, спілкування в чаті,
використання електронної пошти, запис і завантаження відео- й
аудіовмісту.

Для цілей спілкування спеціальні освітні потреби учнів можуть
бути підтримані через месенджери, соціальні мережі та електронну
пошту. За даними служби моніторингу Similarweb, найпоширені-
шими засобами зв’язку в Україні є: Viber, Facebook, Telegram,
WhatsApp, Skype. Майже всі перераховані вище інструменти мають
такі функції: запис голосового повідомлення, відодзвінок. Є ярли-
ки, груповий чат, ефективно організована функціональність бажа-
них контактів, набір номера, функції завершення дзвінка тощо.
Всі ці засоби комунікації є мультиплатформними, тобто користу-
вач може користуватися послугами на комп’ютері чи мобільному
пристрої.

Завдяки субтитрам послуга мережі Youtube може допомогти
поліпшити розуміння навчального відео, розширити навички циф-
рової грамотності, підтримати концентрацію учнів з ООП. Типове
навчальне відео з субтитрами поліпшує словниковий запас, пози-
тивно впливає на розуміння, розпізнавання слів, розшифровуван-
ня, усуває занепокоєння, наприклад, через незнання іноземної
мови, оскільки програма може перекласти запропоновані субтитри.
Субтитри допомагають учням із ООП (особлива чутливість до зву-
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ків, периферичного, фрагментарного сприйняття тощо) зрозуміти
навчальний матеріал.

Наприклад, міжнародна платформа для дистанційного та змі-
шаного навчання учнів — Go-Lab (https://www.golabz.eu/), яка
ґрунтується на дослідницько-орієнтованому здобутті нового знан-
ня, розвитку критичного мислення й самостійності у навчанні.

Вчителі можуть користуватися сховищем Go-Lab, створювати
індивідуальні навчальні простори для своїх учнів, розробляти
дидактичні та методичні матеріали для уроків та приєднуватися до
міжнародного співтовариства вчителів для обміну досвідом.
Екосистема Go-Lab створена і розвивається в рамках інноваційно-
го проєкту Next-Lab, сьогодні містить освітній контент більше, ніж
на 40 мовах світу: доступ до сотень віртуальних та віддалених
дослідницьких лабораторій, дослідницьких додатків і довідкових
просторів, організованих науковими спеціалізаціями для різних
вікових груп.

Кожен педагог може безкоштовно долучитися до інтернет —
спільноти викладачів Go-Lab (https://support.golabz.eu/support/
online-teacher-community), що забезпечує спілкування та обмін
досвідом, допомагає організувати співпрацю та обмін інформацій-
ними навчальними просторами з колеги з різних країн, знайти
інформацію про навчальні заходи та отримати інформацію про
оновлення екосистемних додатків та послуг.

Використання ІКТ може стати істотним чинником позитивних
змін у навчанні дітей з ООП, оскільки вони відкривають широкі
можливості для підвищення рівня доступності освіти та покращен-
ня її якості.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ З СИТУАЦІЙНИМИ
ЗАВДАННЯМИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ

ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ігдал Олександр Максимович
ІІ курс, група ТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Бублик Г.А., к.т.н., доц., 

доцент кафедри технології харчування

Анотація Для активізації пізнавальної самостійної роботи сту-
дентів в умовах дистанційного навчання доцільним і ефективним є
ширше використання методик розв’язання ситуаційних завдань.
Впровадження їх провокують в навчальному процесі підвищення само-
стійності, активізацію мислення, забезпечує наближення навчання до
професійної діяльності.

Annotation. For activation of cognitive independent work of students in
the conditions of the controlled from distance studies expedient and effective
is more deployment of methodologies of decision of situatioonal tasks.
Introductions of them provoke in an educational process the increase of inde-
pendence, activation of thinking, provides approaching of studies to profes -
sional activity.

Необхідність самоізоляції людей, що виникла на сьогодні, при-
скорили потребу в більш широкому забезпеченні навчального про-
цесу студентів всіма формами дистанційного навчання в тому числі
приділити більше уваги роботі над ситуаційними завданнями. 

У відповідності до Положення про дистанційне навчання
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 25 квіт-
ня 2013 р. № 466 дистанційна форма здобуття освіти — це індиві-
дуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основно-
му за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного
учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформа-
ційно-комунікаційних технологій. 

Дистанційне навчання в ВНЗ –це сукупність технологій, які
дозволяють забезпечити студентам основний об’єм матеріалу, що
має бути засвоєний, інтерактивну взаємодію студентів і викладачів в
процесі навчання, надання особам, які навчаються можливості
самостійної творчої роботи для засвоєння матеріалу, що вивчається.
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Викладачем, що працює над розробкою ситуаційних завдань
має бути враховано можливість використання трьох груп завдань:

1. Ситуаційні завдання, які відображають реальні виробничі
ситуації. Для таких завдань джерелом розгляду є зміст навчання,
трансформований через певні конкретні виробничі ситуації або
відповідні Інтернет джерела;

2. Ситуаційні задачі, які моделюють елементи професійної
діяльності. Це передбачає використання наукових знань з окремих
напрямків професійної діяльності, інформація з нормативної і тех-
нічної документації, Інтернет-джерела.

3. Ситуаційні завдання, орієнтовані на виконання науково-
дослідних робіт, тобто науково-дослідні ситуаційні завдання, для
виконання яких мають бути використана статистична інформація,
наукова, публіцистична література, Інтернет-джерела. Завдання,
які виконуються з використанням дослідницького методу, повинні
містити в собі всі елементи самостійного дослідницького процесу
(постановку завдання, обґрунтування, припущення, пошук відпо-
відних джерел необхідної інформації, процес рішення завдання).

У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива,
самостійність, творчий пошук здобувача знань у дослідницькій
діяльності. Такий тип ситуаційних завдань в більшій степені ориєн-
тований на магістерський рівень.

Розробляючи пакет ситуаційних завдань викладач має враховува-
ти існування різноманітних підходів до розробки ситуаційних задач,
які мають бути впроваджені в залежності від рівня попередньої під-
готовки студента, характеру навчальної дисципліни, зокрема: 

– побудова задач на основі відповідних питань програми на -
вчальної дисципліни;

– підхід, заснований на розв’язанні певних практико-орієнто-
ваних типів задач, які необхідно навчитися розв’язувати кожному,
хто вивчає курс;

– підхід, заснований на реальних умовах виробничого процесу,
базові знання з яких закладено у відповідних навчальних дисцип-
лінах.

В основі проведення занять з розв’язанням ситуаційних завдань
має бути:

– висока мотивація, емоційна насиченість процесу навчання;
– спілкування, як між викладачем і студентами, так і між сами-

ми студентами;
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– у процесі діалогу розвиваються комунікативні здатності;
здійснюється підготовка до професійної діяльності;

– розвивається уміння вирішувати проблеми колективно;
– метод розкриває особистісний потенціал студента: кожний

учасник може діагностувати свої можливості поодинці, а також і в
спільній діяльності з іншими учасниками;

– у процесі підготовки й проведення ситуаційного заняття,
кожний учасник повинен мати можливість для самоствердження й
саморозвитку;

– викладач повинен допомогти студентові, показати самому
його кращі якості, які могли б розкритися в ході спілкування;.

– обговорення і оцінка заняття сприяє закріпленню знань.
Позитивним в роботі над ситуаційними завданнями в умовах

дистанційного навчання є те, що створюються комфортні умови
для активної комунікації певної групи здобувачів; студенти отриму-
ють самостійно нові знання але при цьому використовують і акуму-
люють раніше набуті з певної групи навчальних дисциплін; набува-
ють життєво-важливого досвіду розв’язання поставлених або
виниклих проблем; варіативність способів розв’язання поставленої
проблеми сприяє розвитку креативності як викладача так і здобува-
чів; формує навики командної роботи, вміння вислуховувати і
розуміти інших.

Високий рівень сприйняття при вивченні технічних дисциплін
спонукає до високопродуктивної розумової діяльності, самостійно-
го аналізу, вміння оцінити ситуацію,, самостійного пошуку, мірку-
вань, переконань.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ У ВИРОБНИЦТВІ ДЕСЕРТІВ

Калакура Віолета Вячеславівна
старший викладач кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Анотація. У тезах розглянуто можливості використовування
нових структуроутворювачів у виробництві десертної продукції.
Наведено інформацію про найбільш розповсюджені у харчовій промис-
ловості загусники, стабілізатори, емульгатори, які використовують
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для вирішення проблем, пов’язаних із формуванням пінної, емульсійної,
драглеподібної структури десертної продукції. З’ясовано, що викорис-
тання нових структуроутворювачів дає можливість біль раціонально
використовувати сировину, зменшувати технологічні витрати.

Annotation. The theses consider the possibility of using new structure-
forming factors in the production of dessert products. Information about the
thickeners, stabilizers, emulsifiers that are used to solve problems associated
with the formation of foam, emulsion, dragle-like structure of dessert products
is provided. It was found that the use of new structure-forming factors makes
it pos sible to use raw materials rationally, to reduce technological costs.

Підприємствами харчової промисловості та закладами ресторан-
ного господарства виробляється широкий асортимент десертів.
Постійно ведуться наукові дослідження щодо його розширення за
рахунок створення нових технологій десертів оздоровчого та функ -
ціонального призначення. Вченими розроблені технології продукції
оздоровчого призначення з використанням нових структуроутворю-
вачів, що володіють хорошими технологічними та фізіологічними
властивостями. Вони здатні утворювати належну пінну та дражепо-
дібну структуру десерту, видаляти з організму людини речовини не
рекомендовані за медичними показниками і підтримувати конку-
рентоспроможність виробника. Найчастіше в якості загусників та
піноутворювачів використовується гідроколоїди рослинного, тва-
ринного або мікробного походження. Гідроколоїди — це полісахари-
ди, які містять значну кількість гідроксильних груп і можуть бути
поліелектролітами, володіють здатністю зв’язувати воду в кількостях,
що значно перевищує їхню власну масу, готовому продукту надають
необхідні структурно-механічні властивості. Вони можуть бути рос-
линного — агар-агар, камедь гуара, камедь рожевого дерева, камедь
тара, карагенани, конжакова камедь, тваринного — желатин та
мікробного походження — камедь ксантану або ксампану.

Гідроколоїди являються фізіологічно-функціональними інгре-
дієнтами, які забезпечують нормальну роботу кишківника, знижу-
ють рівень холестерину, контролюють рівень цукру в крові, прояв-
ляють пробіотичний ефект, абсорбуючи жовчні кислоти, токсини,
електроліти та взагалі позитивно впливають на здоров’я людини.
Полісахариди входять в групу геміцелюлоз, які відносяться до
групи харчових волокон, які можуть слугувати рецептурними інгре-
дієнтами функціональних продуктів і надавати останнім лікуваль-
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но-профілактичних властивостей. Деякі технології десертної про-
дукції засновані на стабілізаційних властивостях целюлози, ефірів
целюлози та їх солей, альгінату натрію, карагенану. Однак, окремі
інгредієнти не можуть одночасно надавати продукту пінну стабіль-
ну структуру, тому найчастіше в технологія даної десертної продук-
ції використовують різні комбіновані суміші. 

Комбінування складників суміші здійснюють з врахуванням
взаємодії між харчовими добавками або появі синергізму. Такі сумі-
ші можуть володіти хорошими піноутворюючими та стабілізуючи-
ми властивостями в широкому діапазоні температурних та кислот-
них показників середовища. 

Встановлено, що композиція яблучного порошку в кількості
20–30% та 0.1–1.5% альгінату натрію має високу піноутворюючу
здатність. Розробка стабілізуючої суміші у складі 1,0–1.1% пекти-
нових речовин та 1,5% крохмалю від маси продукту, суміші, що
складається з гуарової та ксантанової камеді, каррагенану та
лимонної кислоти, а також суміші гуарового борошна та гуарану.
Високу піноутворюючу здатність мають суміші метилцелюлози з
пектином, альгінату натрію та агароїду, або суміш карбокси -
метилцелюлози з каррагенаном та камеддю ріжкового дерева. Такі
або інші композиційні суміші виготовляються різними фірмами та
присутні на ринку в нашій державі.

Аналіз літературних джерел свідчить, що без застосування пев-
ної сировини або харчових добавок з поверхнево-активними влас-
тивостями, виробництво десертної продукції неможливо, оскільки
як піно- так і структуроутворювачі формують її якість.

ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Калакура Марія Михайлівна
професор кафедри технології харчування 

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Анотація. Наведено технології кондитерських виробів оздоровчого
призначення з використанням різних поліпшувачів якості. Узагальнено
результати досліджень, спрямованих на удосконалення технології
борошняних кондитерських виробів за рахунок використання рослинної
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сировини (виноградних вичавок, гарбузового насіння, продуктів пере-
робки морських водоростей, молочної сироватки). 

Annotation. The technologies of confectionery products of recreational
purpose with the use of various quality improvers are given. The results of
studies aimed at improving the technology of flour confectionery products due
to the use of vegetable raw materials (grape sneuts, pumpkin seeds, seaweed
processing products, whey) have been summarized.

Борошняні кондитерські вироби (печиво, пряники, тістечка,
торти, кекси, мафіни) можна віднести до продуктів повсякденного
попиту і постійного споживання. Значна частина борошняних кон-
дитерських виробів (БКВ) має низьку біологічну та харчову цін-
ність, що обумовлено саме рецептурними інгредієнтами: жирами,
цукром, тощо. Тому, важливим завданням є удосконалення рецеп-
тур і технологій БКВ, які матимуть позитивний вплив на здоров’я
людини.

В останні десятиліття спостерігається значне поширення неін-
фекційних хвороб аліментарного походження, яке пов’язано із
недостатністю в раціонах харчування життєво необхідних нутрієн-
тів. Бюро ВООЗ в Україні та Швейцарська Агенція Розвитку та
співробітництва розробили проект «Неінфекційні захворювання:
профілактика та зміцнення здоров’я в Україні», у якому одним із
основних профілактичних заходів є включення в раціони харчуван-
ня продуктів із підвищеним вмістом харчових та біологічно актив-
них речовин, які здатні позитивно впливати на активність та трива-
лість життя людини, резистентність організму до захворювань.
Тому, проблема формування ринку вітчизняних оздоровчих про-
дуктів харчування, у тому числі кондитерських виробів, є вельми
актуальною.

Моніторинг ринку борошняних кондитерських виробів дока-
зує, що перспективним напрямом удосконалення технологій БКВ є
використання нетрадиційної сировини з метою розширення асор-
тименту продукції оздоровчого призначення.

Відомо, що рослинна сировина багата на вітаміни, мінеральні
речовини, поліфеноли, харчові волокна. Багатим хімічним складом
характеризуються виноградні вичавки, які на виноробних заводах
переробляють у порошки. При введенні у рецептуру здобного печи-
ва від 10 до 20 відсотків від маси борошна продуктів виноградних
вичавок, печиво збагачується я харчовими волокнами, мінеральни-
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ми речовинами (калієм, кальцієм, магнієм, фосфором, залізом,
вітамінами бета-каротином, В1, РР), флавоноїдами, дубильними
речовинами.

Заслуговує на практичне використання у виробництві БКВ
продуктів переробки морських водоростей. Перспективним пред-
ставником є еламін, який багатий на йод 150–300 мг на 100 г, селен
60–96 мг на 100 г, залізом 80–120 мг на 100 г та володіє радіопро-
текторними властивостями. Еламін є гідроколоїдом полісахаридної
природи, отже зв’язує вільну вологу. Найкраща вологоутримуюча
здатність еламіну при температурі 20–60 °С. Еламін гальмує нако-
пичення глюкози, проявляє відносно неї сорбційну здатність,
тобто може знижувати глікемічний індекс продукту. 

Для отримання бісквітного тіста, як стабілізатор піни можна
застосовувати вторинну молочну сировину: ізоляти і концентрати
білків молока та сироватки, порошкоподібні композиції на основі
молока і патоки з додаванням гарбуза і моркви. Оскільки сироват-
кові білки містять у своєму складі незамінні амінокислоти, а сиро-
ватка містить лактозу, яка гальмує процеси бродіння, нормалізує
діяльність мікрофлори кишківника, перешкоджає жироутворенню,
то цей продукт є незамінним для дієтичного та оздоровчого харчу-
вання.

Вирішити завдання із зміцнення та оздоровлення організму
людини можна також використовуючи у виробництві БКВ гарбузо-
вого, льняного, конопляного насіння, нетрадиційних видів борош-
на (гречаного, кукурудзяного), овочевих та фруктових порошків. 

У гарбузовому насінні вміст треоніну, триптофану, лізину
менше ніж в ідеальному білку. Тому в рецептуру потрібно вносити
зміни, замість пшеничного борошна використовувати гречане.
Гарбузове насіння має підвищений вміст білків, жирів, поліненаси-
чених жирних кислот (омега-3 та омега-6), харчових волокон, віта-
мінів та мінеральних речовин. Кондитерські вироби з гарбузовим
насінням можуть використовуватися для корекції харчування при
ожирінні, цукровому діабеті, атеросклерозі.

Отже, використання нових технологій виробництва борошня-
них кондитерських виробів дозволяє розширити асортимент про-
дукції оздоровчого призначення.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Кацюба Анастасія Миколаївна
ІІ курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доц., 

доцент кафедри технології харчування

Анотація. Обґрунтовано та розроблено технологію використання
яблучного порошку для виробництва бісквіту фруктового, пряників та
оздоблювальних напівфабрикатів. Встановлено, що використання
нетрадиційної сировини в рецептурах кондитерських виробів дозволяє
одержати високоякісну готову продукцію, продовжує термін збері-
гання виробів, підвищує біологічну цінність. Новітні технології
сприяють раціональному використанню сировини і поліпшенню якості
кондитерських виробів.

Annotation The technology of using apple powder for the production of
fruit biscuit, gingerbread and finishing semi-finished products has been sub-
stantiated and developed. It is established that the use of non-traditional raw
materials in confectionery recipes allows to obtain high-quality finished
products, extends the shelf life of products, increases the biological value. The
latest technologies contribute to the rational use of raw materials and improve
the quality of confectionery.

Несприятлива екологічна ситуація в Україні вимагає забезпе-
чення населення високоякісними продуктами харчування із зба-
лансованим хімічним складом та функціональними властивостями.

Кондитерські вироби посідають вагоме місце у виробництві та
реалізації харчових продуктів. В сучасних умовах важливого
значення набувають проблеми розробки технології виробів
поліпшених споживних властивостей, що передбачає зниження
енергетичної і підвищення харчової цінності, збагачення їх складу
біологічно активними компонентами, покращення органо леп тич -
них показників. У зв’язку з цим використання продук тів переробки
рослинної сировини у виробництві кондитерських виробів є
актуальною проблемою сьогодення.

Одним з перспективних напрямків переробки рослинної сиро-
вини є виробництво порошків з фруктів та овочів. На сьогоднішній
день фруктові порошки все більше застосувуються у харчовому
виробництві. Дослідженню технологічних властивостей яблучних
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порошків і можливостей їх використання у виробництві конди-
терської продукції присвячена дана робота. Останніми роками
науковці та фахівці багатьох держав світу значну увагу приділяють
раціональному використанню продуктів переробки рослинної
сировини — джерелу рослинних білків, харчових волокон та інших
біологічно-активних речовин.

Відомо, що в процесі збереження плодів і овочів спостері -
гається накопичення розчинного пектину. Цей процес викликає
розм’якшення паренхімних тканин. Із збільшенням тривалості
(часу) зберігання вміст розчинного пектину в продуктах оброб ле -
них консервантами, збільшується, що пояснюється руйнуванням
протопектина і переходом його в розчинну форму. 

Виробництво порошків передбачає гідротермічний, термічний
та хімічний метод обробки рослинної сировини, в процесі якого в
ній відбуваються складні фізичні, фізико-хімічні, структурні та
біологічні процеси в результаті яких утворюється якісно новий
продукт.

Існує проблема обмеження споживання цукру і жиру не тільки
в чистому вигляді, але й у складі хлібобулочних та кондитерських
виробів. Велике значення набуває виробництво продукції зниженої
калорійності, що відповідає різнобічним смакам споживачів,
оскільки скорочення надмірного споживання їжі неможливо
досягти тільки за допомогою рекомендацій і вимог про помірність
харчування та збільшення рухливості.

За даними вітчизняних дослідників зниження калорійності
кондитерських виробів здійснюються наступними шляхами [1,2]: 

– заміна висококалорійної сировини на менш калорійну, так
звану баластну сировину що не містить калорій;

– зниження кількості жиру;
– зменшення маси виробів при одночасному збільшенні їх

об’єму шляхом введення в їх склад повітря або використання
піноутворювачів. Продукти харчування з більш легкою структурою
і об’ємом мають меншу масу порівняно з традиційними
продуктами харчування, а відтак, і меншу калорійність;

– використання речовин, середньої енергетичної ваги які
повільно засвоюються і забезпечують пригнічення відчуття голоду (
лактоза, соєві пластівці, мікрокристалична целюлоза та інші) ;

– введення біологічно-активних речовин, що сприяють ви ве -
ден ню жиру і цукру і зменшенню калорійності виробів;
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– часткова заміна цукру підсолодшуючими речовинами або
замінниками цукру, що призводить до зниження калорійності
кондитерських виробів без погіршення смакових якостей;

– використання рослинної сировини, що дає можливість
утворювати нові рецептури виробів з цією сировиною;

– заміна одних видів сировини (цукру, жиру) на інші відповідно
до діючих рекомендацій.

Неповнота і суперечливість даних щодо вмісту вітамінів і зміні
вітамінного складу первинної яблучної сировини та яблучних
порошків, пов’язані з технологією їх виготовлення та умовами
застосування при виробництві харчових виробів, не дозволяють
дати вичерпну кількісну та якісну оцінку втрат вітамінів та впливу
цих втрат на біологічну цінність готової продукції і потребують
подальшого вивчення.

В світлі цих вимог кондитерські вироби, що виробляються,
переобтяжені жирами і вуглеводами та містять недостатню кіль -
кість білків. Таким чином в них порушено баланс головних хар чо -
вих речовині і внутрішня структура калорійності.

Особливим з точки зору технології є питання зниження
енергоємності шляхом зменшення цукру і жиру в борошняних
кондитерських виробах та оздоблювальних напівфабрикатах. В
техно логічних розробках по створенню борошняних кон -
дитерських виробів зниженої калорійності використовується метод
заміни більш калорійних харчових речовин на менш калорійні, а
також на без калорійні речовини або ті, що не перетравлюються
організмом. Нова технологія при цьому повинна забезпечувати
високі поживні властивості кінцевих продуктів. Якість виробів
зниженої калорійності за органолептичними (зовнішній вигляд,
смак, аромат, консистенція) і гігієнічними показниками ні в якому
разі не повинна бути гіршою за відповідні зразки традиційних
борошняних кондитерських виробів, а за харчовою та біологічною
цінністю навіть бути вищою [3, 4].

Таким чином, використання в виробництві борошняних
кондитерських виробів та оздоблювальних напівфабрикатів
нетрадиційної сировини і різних добавок актуально як з точки зору
зниження калорійності, так і підвищення біологічної цінності.

використання інженерних технологій Секція VІІ
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III курс, група КІ-20-1, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Бундак Олена Анатоліївна
к. і. н., доцент, доцент кафедри права та фінансів
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Анотація. Наголошено на недостатності використання інформа-
ційних технологій у системі підготовки фахівців з фізичного вихован-
ня та спорту. Звернено увагу на проблеми, які існують у цій сфері.

Annotation. The insufficiency of the use of information technologies in
the system of training specialists in physical education and sports is emphasi-
zed. Attention is drawn to the problems that exist in this area.

Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні
та спорті ставить нові завдання перед науково-педагогічним стилем
мислення, перед загальною комунікативною та інформаційною
культурою педагога, вимагає матеріально-технічного і методичного
забезпечення навчального процесу, форм і методів підготовки
фахівців з фізичної культури.

Недостатнє використання інформаційних технологій у системі
фізичного виховання обумовлено: слабкістю інформаційного сере-
довища в процесі підготовки майбутніх фахівців галузі фізичного
виховання та спорту, слабкістю матеріально-технічної бази та про-
грамного забезпечення.
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Науковці, серед проблем підготовки фахівців з фізичного вихо-
вання і спорту в умовах використання інформаційних технологій,
виділяють: 

1. Проблема інформаційної підготовки професорсько-викла-
дацького складу ЗВО фізичного виховання і спорту. Вміння вико-
ристовувати інформаційні технології мають бути визначальними
якостями кожного викладача;

2. Проблема програмно-методичного забезпечення навчального
процесу, яка є стрижнем у використанні інформаційних технологій
в системі фізкультурної освіти, причому вони мають бути орієнтова-
ні на специфіку окремих спортивно-педагогічних дисциплін;

3. Проблема створення інформаційного середовища фізкуль-
турної освіти;

4. Проблема створення матеріально-технічної бази: створення
сучасних комп’ютерних класів, вихід у мережу Інтернет тощо [1].

Самсонова А., Козлов І., Таймазов В. виділяють наступні
напрямки застосування інформаційних технологій у фізичному
вихованні: контроль і оптимізація техніки спортивних рухів; кон-
троль фізичної дієздатності досліджуваних; розробка комп’ютери-
зованих тренажерних комплексів на базі ЕОМ [2].

На нашу думку, актуальною проблемою застосування ІТ у сере-
довищі фізкультурної освіти є проблема створення педагогічно
доцільних комп’ютерних програм, оскільки інформатизація фіз-
культурної освіти вимагає створення нових засобів навчання на
основі застосування ІТ. Слід наголосити, що розроблено таких про-
грам достатньо, проте науковцям та практикам слід зосередитися
над розробкою методології їх використання.

Отже, педагогічними умовами ефективної підготовки майбут-
ніх вчителів фізичної культури до застосування інформаційних тех-
нологій у професійній діяльності є: усвідомлення майбутніми вчи-
телями інформаційних технологій як важливого засобу успішної
професійної діяльності, а не мети діяльності; формування інформа-
ційного середовища в процесі підготовки майбутніх вчителів фіз-
культури; поетапність та структурна чіткість процесу навчання із
врахуванням його специфіки (спортивна діяльність студентів, часті
виїзди на змагання, значні фізичні навантаження); систематичне
включення здобувачів вищої освіти в активну педагогічну діяль-
ність із застосуванням інформаційних технологій; забезпечення
спрямованості здобувачів вищої освіти на творчу реалізацію, чому
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сприяє оцінка її результатів з урахуванням індивідуальних особли-
востей студентів.
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Анотація. Здійснено класифікацію нещасних випадків під час вико-
нання службових обов’язків. До першої групи відносяться випадки,
пов’язані з виконанням трудових обов’язків та перебуванням на робо-
чому місці. До другої групи — випадки в неробочий час, які пов’язані з
виконанням професійних завдань або транспортування з роботи чи на
роботу. Нещасні випадки, пов’язані з ліквідацією аварійних ситуацій
та їх здійснення в транспортних засобах відносяться до третьої
групи. До четвертої групи відносяться нещасні випадки, пов’язані з
наслідками шкідливих умов праці, а до п’ятої — випадки, пов’язані з
психологічним станом потерпілого.

Annotation. Classification of accidents during the performance of official
duties was provided. The first group includes cases related to the work duties
performance and to the stay at the workplace. The second group includes
cases during non-working hours related to the professional tasks performance
or to the transportation from or to work. Accidents related to the accidents
elimination and their occurrence in vehicles belong to the third group. The
fourth group includes accidents related to the harmful working conditions
consequences, and the fifth group includes accidents related to the
psychological state of the victim.
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За висновками роботи комісії з розслідування, визнаються
пов’язаними з виробництвом (і складається акти за формою Н-5,
Н-1) такі нещасні випадки, що сталися з працівниками під час
виконання трудових обов’язків:

1) виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків за
режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні;

2) перебування на робочому місці, на території підприємства
або в іншому місці для виконанням потерпілим трудових (посадо-
вих) обов’язків чи завдань;

3) підготовка до роботи та приведення в порядок після закін-
чення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також
здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування по терито-
рії підприємства;

4) виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця
в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

5) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що
належить або надано підприємством;

6) використання власного транспортного засобу в інтересах під-
приємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця;

7) виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює
потерпілий, тобто дій, які не належать до його трудових (посадо-
вих) обов’язків;

8) ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенно-
го або природного характеру на виробничих об’єктах і транспор-
тних засобах, що використовуються підприємством;

9) надання підприємством шефської (благодійної) допомоги
організаціям за наявності відповідного рішення роботодавця;

10) перебування потерпілого у транспортному засобі або на його
стоянці, на території вахтового селища, зокрема й під час змін ного
відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов’язане з вико-
нанням потерпілим трудових обов’язків або з впливом на нього
небезпечних чи шкідливих виробничих факторів чи середовища;

11) прямування потерпілого до об’єкта (між об’єктами) обслу-
говування за затвердженим маршрутом або до будь-якого об’єкта за
дорученням роботодавця;

12) прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження
згідно з установленим завданням;

13) раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої сер-
цево-судинної недостатності під час перебування на підземних
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роботах або після підйому потерпілого на поверхню з даною озна-
кою, що підтверджено медичним висновком;

14) скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах
морського, річкового та рибопромислового флоту в разі переви-
щення обумовленого колективним договором строку перебування
у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впли-
ву психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих
факторів;

15) оголошення потерпілого померлим унаслідок його зник-
нення, пов’язаного з нещасним випадком під час виконання ним
трудових (посадових) обов’язків;

16) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство
потерпілого під час виконання чи у зв’язку з виконанням ним тру-
дових (посадових) обов’язків або дій в інтересах підприємства неза-
лежно від порушення кримінальної справи;

17) одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внас-
лідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом
небезпечного виробничого фактора чи середовища у процесі вико-
нання ним трудових (посадових) обов’язків;

18) раптове погіршення стану здоров’я потерпілого або його
смерті під час виконання трудових (посадових) обов’язків внаслі-
док впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або
факторів важкості чи напруженості трудового процесу;

19) перебування потерпілого на території підприємства або в
іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування,
яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового
розпорядку підприємства, технологічної перерви, а також під час
перебування на території підприємства у зв’язку з проведенням
виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням
обов’язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу
чи за ініціативою роботодавця професійних заходів.

Володіння принципами класифікації нещасних випадків на
виробництві допоможе правильному встановленню статусу інвалід-
ності та сприятиме розумінню напрямку подальшої діяльності в
інклюзивному суспільстві.
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КЛАСІФІКАЦІЯ ПРИЧИН НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
НА ВИРОБНИЦТВІ

Кузьмінська Олена Миколаївна
магістр І курсу, група ЗХТ-21-1м, спеціальність «Хімічна технологія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент

Анотація. Виконано класифікацію причин виникнення нещасних
випадків на виробництві. Класифікацію здійснено по відношенню до
порядку розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві. Виокремлено три групи причин нещасних
випадків. Технічні причини пов’язані з недосконалістю та недостат-
ньою надійністю засобів виробництва, відсутністю робочої та проек-
тної документації, незадовільним технічним станом засобів вироб-
ництва та транспортних засобів. Організаційні причини пов’язані з
незадовільним функціонуванням системи охорони праці, відсутністю
або неякісним інструктажем та допуском до роботи. Психофізіо -
логічні причини пов’язані з незадовільним станом здоров’я потерпілого.

Annotation. The classification of the causes of accidents at work is per-
formed. The classification is carried out in relation to the procedure for inves-
tigating accidents, occupational diseases, and accidents at work. There are
three groups of accidents causes. Technical reasons are related to the imper-
fection and insufficient reliability of production means, to the lack of working
and design documentation, to the unsatisfactory technical condition of pro-
duction means and vehicles. Organizational reasons are related to the unsat-
isfactory functioning of the labor protection system, to the absence or poor
quality of instruction and admission to work. Psychophysiological reasons are
related to the unsatisfactory state of health of the victim.

Відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, причини настання нещасних випадків розподіляють-
ся наступним чином. 

Технічні:
01 — конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня

надійність засобів виробництва;
02 — конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня

надійність транспортних засобів;
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03 — неякісне розроблення або відсутність проектної докумен-
тації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель,
споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо;

04 — неякісне виконання будівельних робіт;
05 — недосконалість технологічного процесу, його невідповід-

ність вимогам безпеки;
06 — незадовільний технічний стан;
у тому числі:
06.1— виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних кому-

нікацій, території;
06.2 — засобів виробництва;
06.3 — транспортних засобів;
07 — незадовільний стан виробничого середовища;
08 — інші.
Організаційні:
09 — незадовільне функціонування, недосконалість або відсут-

ність системи управління охороною праці;
10 — недоліки під час навчання безпечним прийомам праці;
у тому числі:
10.1 — відсутність або неякісне проведення інструктажу;
10.2 — допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охо-

рони праці;
11 — неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охоро-

ни праці або їх відсутність;
12 — відсутність у посадових інструкціях визначення функціо-

нальних обов’язків з питань охорони праці;
13 — порушення режиму праці та відпочинку;
14 — відсутність або неякісне проведення медичного обстеження; 
15 — невикористання засобів індивідуального захисту через

незабезпеченість ними;
16 — виконання робіт з відключеними, несправними засобами

колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освіт-
лення тощо;

17 — залучення до роботи працівників не за спеціальністю;
18 — порушення технологічного процесу;
19 — порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнан-

ня, устаткування, машин, механізмів тощо;
20 — порушення вимог безпеки під час експлуатації транспор-

тних засобів;
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21 — порушення правил безпеки руху;
22 — незастосування засобів індивідуального захисту;
23 — незастосування засобів колективного захисту;
24 — порушення трудової і виробничої дисципліни;
у тому числі:
24.1 — невиконання посадових обов’язків;
24.2 — невиконання вимог інструкцій з охорони праці;
25 — інші.
Психофізіологічні:
26 — алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння;
27 — алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння;
28 — низька нервово-психічна стійкість;
29 — незадовільні фізичні дані або стан здоров’я;
30 — незадовільний психологічний клімат у колективі;
31 — травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших

осіб;
32 — особиста необережність потерпілого;
33 — інші причини.
Знання причин виникнення нещасних випадків на виробництві

дасть змогу вжити запобіжних заходів щодо умов реалізації таких
випадків та збереження здоров’я працівників. 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Маруняк Олена Романівна
ІІ курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доц., 

доцент кафедри технології харчування

Анотація. Кондитерські вироби посідають вагоме місце у вироб-
ництві та реалізації харчових продуктів. В сучасних умовах важливо-
го значення набувають проблеми розробки технології виробів поліпше-
них споживних властивостей, що передбачає пониження енергетичної
і підвищення харчової цінності, збагачення їх складу біологічно актив-
ними компонентами, покращення органолептичних показників. В
зв’язку з цим використання продуктів переробки рослинної сировини
(фруктових порошків, паст, пюре) у виробництві кондитерських
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виробів є актуальною проблемою сьогодення. В результаті наукових
досліджень розроблено й впроваджено технології використання яблуч-
ного порошку для отримання кондитерських виробів підвищеної біоло-
гічної цінності та зниженої калорійності.

Annotation. Confectionery occupies an important place in the production
and sale of food products. In modern conditions, the problems of developing
technology of products of improved consumer properties, which involves
lowering the energy and nutritional value, enriching their composition with
biologically active components, improving organoleptic characteristics. In
this regard, the use of processed vegetable products (fruit powders, pastes,
purees) in the production of confectionery is an urgent problem today. As a
result of scientific research, technologies for the use of apple powder to obta-
in confectionery products of high biological value and low caloric content
have been developed and implemented.

Проблеми сьогодення, які пов’язані з несприятливою екологіч-
ною ситуацією в Україні, вимагають забезпечення населення високоя-
кісними продуктами харчування із збалансованим хімічним складом.

Кондитерські вироби посідають вагоме місце у виробництві та
реалізації харчових продуктів. В сучасних умовах важливого значен-
ня набувають проблеми розробки технології виробів поліпшених
споживних властивостей, що передбачає пониження енергетичної і
підвищення харчової цінності, збагачення їх складу біологічно
активними компонентами, покращення органолептичних показни-
ків. В зв’язку з цим використання продуктів переробки рослинної
сировини (фруктових порошків, паст, пюре) у виробництві конди-
терських виробів є актуальною проблемою сьогодення.

Використанню нетрадиційної сировини та харчових добавок у
виробництві продуктів харчування присвячені роботи вітчизняних
та зарубіжних вчених: З.В. Василенко, А.М. Дорохович, В.І. Дро -
бот, М.М. Калакури, та ін.

Разом з тим, фруктові порошки ще не знайшли широкого засто-
сування у харчуванні. Дослідження технологічних властивостей
яблучних порошків і можливостей їх використання у виробництві
кондитерської продукції є суттєвою проблемою. Зниження енерго-
ємності кондитерської продукції, збільшення її харчової і біологіч-
ної цінності, економії сировинних ресурсів, а також розширення
асортименту виробів, що виготовляються в підприємствах ресто-
ранного господарства, визначає актуальність даної теми.
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Метою досліджень є наукове обґрунтування та розробка раціо-
нальних технологій нових конкурентоспроможних кондитерських
виробів із використанням яблучного порошку та встановлення
оптимальних параметрів технологічних процесів їх отримання. 

Відповідно до мети досліджень було поставлено наступні зав-
дання:

– вивчити та дослідити технологічні властивості яблучного
порошку; 

– розробити новітні технології бісквіту, пряників, кремів вер-
шкового та білкового із використанням яблучного порошку;

В результаті досліджень визначено фактори впливу технологіч-
них параметрів на харчову цінність та функціональні властивості
кондитерських виробів із застосуванням яблучного порошку.

Визначено раціональні концентрації добавок яблучного
порошку та спосіб одержання харчових композицій на його основі.
Оптимізовано технологічні параметри виробництва та визначена
доцільність використання у рецептурах бісквітів, пряників, кремів
вершкового і білкового яблучного порошку з метою підвищення
харчової, біологічної цінності та органолептичних властивостей
гото вих виробів.

Розв’язується актуальна проблема створення якісно нових
виробів, розширення асортименту продукції з використанням рос-
линної сировини для підприємств харчування, зростання забезпе-
чення потреб споживчого попиту на кондитерську продукцію зни-
женої калорійності. В результаті наукових досліджень розроблено й
впроваджено технології використання яблучного порошку для
отримання кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності
та зниженої калорійності.

Аналіз літературних джерел щодо проблеми використання
яблучного порошку у виробництві продукції харчування показав
відсутність цілеспрямованих систематичних досліджень. Вико -
ристання яблучного порошку для бісквіту, пряників, крему вер-
шкового і крему білкового сприяють раціональному використанню
сировини і поліпшенню якості кондитерських виробів.
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РИЗИК ЯК ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ

Набекало Дмитро Анатолійович
магістр І курсу, група ЗХТ-21-1м, спеціальність «Хімічна технологія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент 

Анотація. Визначена сутність виникнення ризиків як імовірності
заподіяння шкоди. Наведено формулу визначення розміру індивідуаль-
ного, групового та загального ризиків. Відмічено, що розрізняють
виробничі та професійні ризики. За ступенем припустимості ризики
класифікують на знехтувані, прийнятні, гранично допустимі та
надмірні. Підкреслено практичну неможливість досягнення нульового
рівня ризику.

Annotation. The essence of risks is defined as the probability of harm.
The formula for determining the size of individual, group, and general risks
is provided. It is noted that there are industrial and occupational risks.
According to the acceptability degree, risks are classified as neglected,
acceptable, extremely acceptable, and excessive. The practical impossibility
of achieving zero risk level is emphasized.

Як відомо, ризик — це імовірність заподіяння шкоди з ураху-
ванням її тяжкості.

При оцінці ризику як ймовірності появи несприятливої події
ризик (R) визначається відношенням кількості подій з небажаними
наслідками (n) до максимально можливої їх кількості (N) за конк-
ретний період часу: R = n/N.

Наведена формула дозволяє розрахувати розміри індивідуально-
го, групового та загального ризику. При оцінці загального ризику
величина N визначає максимальну кількість усіх подій, а при оцінці
групового ризику — максимальну кількість подій у конкретній соці-
альній групі, що вибрана із загальної кількості за певною ознакою.
В групу можуть входити люди, що належать до однієї професії, віку,
статі; групу може складати один клас суб’єктів господарської діяль-
ності тощо. Щоб визначити індивідуальний ризик, наприклад,
потрапити людині в аварію на транспорті необхідно число людей які
травмувалися 46 000, поділити на число тих, що можуть травмувати-
ся за рік (46 млн. ), тоді ризик (N — фактична частота небезпечнос-
ті на транспорті) буде складати: 0,001 (46000: 46 000 000).
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В охороні праці для характеристики рівня травматизму вико-
ристовують коефіцієнт частоти (Кч), який показує кількість трав-
мованих чи загиблих на 1 000 працівників.

Характерним прикладом визначення загального та групового
ризику може служити розрахунок числового значення виробничого
травматизму. 

Виробничий ризик — це ймовірність ушкодження здоров’я пра-
цівника під час виконання ним трудових обов’язків. 

На відміну від оцінки виробничого ризику при оцінці профе-
сійного ризику враховується тяжкість наслідків (показники стану
здоров’я і втрати працездатності працівників), тобто шкода. 

Згідно гігієнічної класифікації праці професійний ризик — це
величина ймовірності порушення (ушкодження) здоров’я з ураху-
ванням тяжкості наслідків у результаті несприятливого впливу фак-
торів виробничого середовища і трудового процесу.

При оцінці ризику як потенційної шкоди, яка може бути нане-
сена несприятливою подією, ризик визначається як добуток імо-
вірності (n/N) несприятливої події на шкоду (D), який вона може
принести: R = (n/N) • D.

Оскільки імовірність величина безрозмірна, виходить, що оди-
ниця вимірювання ризику і потенційної шкоди повинна бути одні-
єю і тією ж. Найчастіше ризик вимірюється тією ж величиною що й
уражаючий чинник небажаної події.

За ступенем припустимості для суспільства ризик буває знехту-
ваний, прийнятний, гранично допустимий, надмірний. 

Знехтуваний ризик має настільки малий рівень, що він перебу-
ває в межах допустимих відхилень природного рівня. 

Прийнятним називають такий рівень ризику, який громад-
ськість може спокійно прийняти, враховуючи техніко-економічні
та соціальні можливості на даному етапі розвитку цивілізації. 

Гранично допустимий ризик — це найбільший ризик, який не
може перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат. 

Надмірний ризик характеризується надзвичайно високим рів-
нем, який у переважній більшості випадків призводить до негатив-
них наслідків.

Практично досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної
безпеки, сьогодні неможливо. На даному етапі розвитку суспіль-
ства знехтуваного ризику також неможливо досягти з огляду на тех-
нічні та економічні передумови для цього. Тому сучасна концепція
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безпеки життєдіяльності базується на досягненні допустимого
ризику. Суть ідеї концепції «допустимого ризику» полягає у нама-
ганні створити такий низький ступінь ризику, який сприймає сус-
пільство в даний час. Допустимий ризик поєднує технічні, еконо-
мічні, соціальні та політичні аспекти і є певним компромісом між
рівнем безпеки й можливостями її досягнення.

Дослідження причин виникнення небезпек, їх характеристик,
особливостей впливу сприяють розробці ефективних заходів захис-
ту, що спрямовані на забезпечення нормальної життєдіяльності
людини.

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Набекало Сергій Анатолійович
ІІІ курс, група ЗХТ-21.3-1, спеціальність «Хімічна технологія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент 

Анотація. Систематизовано методи аналізу виробничого травма-
тизму. Відмічено, що топографічні методи засновані на аналізі планів та
схем ділянок підприємства. Монографічний метод полягає в обстеженні
всього комплексу умов праці, небезпечних та шкідливих виробничих фак-
торів. Економічні методи визначають розмір шкоди, спричиненої трав-
мами та захворюваннями. Методи анкетування сприяють запобіганню
травматизму шляхом отримання інформації про потенційну небезпеку.
Ергономічні методи ґрунтуються на комплексному вивченні системи
«людина – машина – виробниче середовище». Психофізіологічні методи
враховують біологічні ритми функціонування організму.

Annotation. Methods of analysis of occupational injuries were system-
atized. It was noted that topographic methods are based on the analysis of
plans and schemes of the enterprise sites. The monographic method consists
in inspection of the whole complex of working conditions, dangerous and
harmful production factors. Economic methods determine the amount of
damage caused by injuries and diseases. Questionnaire methods help to pre-
vent injuries by obtaining information about the potential danger. Ergonomic
methods are based on a comprehensive study of the system «man —
machine — production environment». Psychophysiological methods take into
account the biological rhythms of the body.
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Виробничий травматизм зумовлений організаційними, техніч-
ними, психо фізіологічними та санітарно-гігієнічними причинами.
Аналіз виробничого травма тизму дозволяє не лише виявити причи-
ни, а визначити закономірності їх виник нення. На основі такої
інформації розробляються заходи та засоби щодо профі лактики
травматизму. Для аналізу виробничого травматизму застосовують
багато різноманітних методів, основні з яких можна поділити на
такі групи: топографіч ні, монографічні, економічні, анкетування,
ергономічні, психофізіологічні, екс пертних оцінок, технічний, гру-
повий, статистичний та інші.

Топографічні методи ґрунтуються на тому, що на плані цеху (під-
приємства) відмічають місця, де сталися нещасні випадки, або ж на
схемі, що являє собою контури тіла людини, позначають травмова-
ні органи чи ділянки тіла. Це дозволяє наочно бачити місця з під-
вищеною небезпекою або ж найбільш часто травмовані органи.
Повторення нещасних випадків в певних місцях свідчить про неза-
до вільний стан охорони праці на даних об’єктах. 

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього
комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочо-
го місця, прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колек-
тивного та індивідуального захисту. Іншими словами, цей метод
полягає в аналізі небезпечних та шкідливих вироб ничих факторів,
притаманних лише певній дільниці виробництва, обладнанню, тех-
нологічному процесу. За цим методом поглиблено розглядають всі
обставини нещасного випадку і, за необхідності виконують відповід-
ні дослідження та випробування. Дослідженню підлягають: цех, діль-
ниця, технологічний процес, основне та допоміжне обладнання,
трудові прийоми, засоби індивідуального захисту, умови виробничо-
го середовища, метеорологічні умови в приміщенні, освітленість,
загазованість, запиленість, шум, вібрація, випромінювання, причи-
ни нещасних випадків, що сталися раніше на даному робочому місці. 

Економічні методи полягають у визначенні економічної шкоди,
спричиненої травмами та захворюваннями, а також економічної
ефективності від витрат на розробку та впровадження заходів на
охорону праці. Ці методи дають змогу знайти оптимальне рішення,
що забезпечить заданий рівень безпеки, однак вони не дозволяють
вивчити причини травматизму та захворювань. 

Методи анкетування передбачають письмове опитування пра-
цюючих з метою отримання інформації про потенційні небезпеки
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трудових процесів, про умови праці. Для цього розробляються
анкети для робітників, в яких в залежності від мети опитування
визначаються питання та чинники. На підставі анкетних даних
(відповідей на запитання) розробляють профілактичні заходи щодо
попередження нещасних випадків.

Ергономічні методи ґрунтуються на комплексному вивченні
системи «людина — машина — виробниче середовище». Відомо,
що кожному виду трудової діяльності відповідають певні фізіоло-
гічні, психофізіологічні і психологічні якості людини, а також
антропометричні дані. Тому при комплексній відповідності вказа-
них власти востей людини і конкретної трудової діяльності можли-
ва ефективна і безпечна робота. 

Психофізіологічні методи аналізу травматизму враховують, що
здоров’я і працездатність людини залежать від біологічних ритмів
функціонування організ му. Іонізація атмосфери, магнітне і гравіта-
ційне поле Землі, активність Сонця, гравітація Місяця тощо,
викликають відповідні зміни в організмі людини. Це призводить до
зміни сприйняття дійсності і може спричинити нещасні випадків.

Метод експертних оцінок базується на експертних висновках
(оцінках) умов праці, на виявленні відповідності технологічного
обладнання, пристроїв, інструментів, технологічних процесів
вимогам стандартів та ергономічним вимогам, що ставляться до
машин, механізмів, обладнання, інструментів, пультів керування.
Виявлення думки експертів може бути очним і заочним (за допо-
могою анкет).

Технічний метод дослідження використовується у тих випадках,
коли необ хідно встановити ступінь небезпечних та шкідливих
виробничих чинників, що дає підстави для впровадження необхід-
них заходів та засобів безпеки.

Груповий метод встановлює ступінь повторюваності нещасних
випадків. Метод характеризується вивченням великої кількості
нещасних випадків на одному конкретному об’єкті. Цим методом
переважно користуються науково-дослідні інститути з проблем
охорони праці для складання правил та норм з технічної безпеки.

Володіння методами аналізу виробничого травматизму допомо-
же вжиттю запобіжних заходів щодо збереження здоров’я праців-
ників, а в разі нещасного випадку — правильному встановленню
статусу інвалідності та сприятиме розумін ню напрямку подальшої
діяльності в інклюзивному суспільстві.
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ОСОБЛИВОСТІ РУЧНОГО КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Попруга Олександра Василівна
II курс, група АТ-21.2-1фмб, 

спеціальність «Автомобільний транспорт»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Анотація. Pозглянуто основні особливості та варіанти ручного
керування автомобілем. Управління динамікою і гальмуванням однією
ручкою без змін в конструкції автомобіля. Розташування зчеплення
для особливих потреб водія.

Annotation. Thesis reveals manual control of a car, its features and basic
options. Control of dynamics and braking by one handle without changes in
a design of a car. The location of the clutch for the special needs of the driver.

Мета: визначити характеристику роботи ручного керування
«зчеплення» та охарактеризувати його основні варіанти. 

Актуальність теми: в наш час багато людей з особливими потре-
бами потребують кращий спосіб пересування, щоб було легше і
комфортніше. Тому, для водіїв у яких проблеми з ногами, встанов-
люють ручне управління на автомобіль газ-гальмо-зчеплення
(поєднується ручне керування газ-гальмо-зчеплення), а на машину
з коробкою автомат — ручне управління газ-гальмо.

Основна частина: повністю механізована система, керуюча
трьома педалями (газ-гальмо-зчеплення) одним або двома важеля-
ми перемикання, які розташовані під кермом автомобіля. Важелем
з правого боку управляється зчеплення і гальмо. Рухом важеля вниз
приводиться в дію зчеплення, а натискання у напрямку до панелі
приладів — гальмо. За допомогою важеля на лівій стороні додаємо
газ, але також за бажанням замовника системи управління можна
обладнати. 

Особливості ручного керування автомобілем:
– надійне варіабельне механічне управління;
– задовільна ціна;
– складніша система координації окремих елементів і методів

управління;
– декілька варіантів управління акселератором («газ»). 
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Основні варіанти ручного управління:
1. Класичне розташування. Класичне розташування елементів

управління, тобто, з лівої сторони важіль газу — рухом вниз збіль-
шується, з правої сторони — гальмо і зчеплення;

2. Газ, гальмо і зчеплення на одному важелі управління з право-
го боку. На важелі гальма і зчеплення знаходиться мотоциклева
рукоятка, таким чином, управління педалями розташоване в одно-
му місці. Іноді доповнюється важелем газу з лівого боку, наприклад,
під час паркування, руху заднім ходом;

3. З електронним кільцем газу. Для управління газом можна
скористатися електронним кільцем на рульовому колесі. Кільце
може бути натискним або поворотним, зверху чи знизу керма.

Рукоять зчеплення можна розташувати як зліва так і справа, в
залежності від потреб водія і конструктивних особливостей авто-
мобіля. 

Для водіїв у яких проблеми з правою ногою, на машину з меха-
нічною або автоматичною коробкою передач, потрібно встановлю-
вати ручне управління для людей з особливими потребами, газ-
гальмо. 

Для водіїв у яких проблеми з лівою ногою, на машину з меха-
нічною коробкою передач, потрібно встановлювати ручне управ-
ління зчеплення. 

Висновок: таким чином, якщо кожна людина буде знати де і як
можна встановити ручне керування на автомобіль для осіб з особ-
ливими потребами, то можна забезпечити її надійною та комфор-
тною машиною. Це питання дуже важливе в наш час. 

Для людей з особливими потребами, автомобіль — життєва
необхідність. Тому, потрібно більше громадським організаціям
звертати увагу на цю проблему.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ратушенко Антоніна Тарасівна
к. т. н., доц., доцент кафедри технології харчування

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Куба Олена Миколаївна

викладач вищої категорії, викладач-методист 
ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій 

та ресторанного сервісу»

Анотація. Харчова цінність раціонів сучасної дитини, на думку
дієтологів, не відповідає фізіологічним нормам. Поступовий розвиток
обмінних порушень та хронічних захворювань в кінцевому результаті
заважає формуванню здорового покоління в Українській державі.
Харчування за своєю кількістю та якістю, режимом повинно повніс-
тю відповідати віку дітей, особливостям фізичного і розумового
навантаження. Виконана робота присвячена розробці харчових раціо-
нів, що задовольнятимуть сучасні уподобання і смаки, фізіологічні
потреби організму дітей в харчових речовинах і енергії і таким чином
буде підвищена якість дошкільного та шкільного харчування.

Annotation. The nutritional value of modern children’s diets, according
to nutritionists, does not meet physiological standards. The gradual develop-
ment of metabolic disorders and chronic diseases ultimately hinders the for-
mation of a healthy generation in the Ukrainian state. Nutrition in its quan-
tity and quality, mode should be fully consistent with the age of children,
features of physical and mental load. The work is devoted to the development
of diets that will meet modern tastes and tastes, physiological needs of chil-
dren in nutrients and energy and thus will improve the quality of preschool
and school nutrition.

Визнання українським суспільством Конвенції ООН про права
дитини та Всесвітньої декларації про забезпечення виживання,
захист і розвиток дітей посилило увагу батьків, держави і громад-
ськості до їхніх проблем з народження і до повноліття та відпові-
дальності за розвиток, навчання і виховання. 

Правильне харчування забезпечує здоров’я, зміцнює імунний
статус, підтримує адаптаційні процеси на належному рівні, покра-
щує розумові здібності, розвиває пам’ять дітей і полегшує процес
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навчання. Особливо це актуально для харчування в перші роки
життя, коли формуються смаки та звички.

Харчування за своєю кількістю та якістю, режимом повинно
повністю відповідати віку дітей, особливостям фізичного і розумо-
вого навантаження. При організації харчування необхідно врахову-
вати фактори зовнішнього середовища, інтенсивні процеси росту
та обміну речовин, великі навантаження, як розумові, так фізичні.

Харчова цінність раціонів сучасної дитини, на думку дієтологів,
не відповідає фізіологічним нормам, переважно за рахунок недоот-
римання білковмісних продуктів (риби, м’яса, твердого сиру, яєць,
молока та кисломолочних продуктів). Також не задовольняється і
потреба у поліненасичених жирних кислотах, вітамінах і мінераль-
них речовинах при харчуванні у переважній більшості дошкільних
навчальних закладах. Раціони не забезпечують добової потреби в
ряді мікроелементів: йоду, селену, цинку, що може бути однією з
причин високої захворюваності, відставання у фізичному, інтелек-
туальному та психічному розвитку дитини.

Незбалансоване харчування є причиною аліментарно-залежних
захворювань, до яких відносяться захворювання шлунково-кишко-
вого тракту, анемія, хвороби обміну речовин тощо. Відсутність,
недостатня кількість або збиткове надходження в організм будь-
якого мікронутрієнта (вітаміни, мікроелементи) призводить до
захворювання.

Недостатнє надходження мікронутрієнтів в дитячому та юнаць-
кому віці негативно відображається на показниках фізичного роз-
витку, захворюваності, успішності, є однією з причин поступового
розвитку обмінних порушень та хронічних захворювань і в кінцево-
му результаті заважає формуванню здорового покоління в
Українській державі.

При складанні меню для харчування дітей різних вікових кате-
горій ми враховували енергетичну цінність страв, напоїв та виробів
з борошна для цих категорії. 

На думку дієтологів, дитина повинна їсти не менше чотирьох
разів на день. Однак, оскільки ми складали меню для закладів хар-
чування, творча група запропонувала трьохразове харчування.
Добовий раціон розподілили таким чином: сніданок – 25%,
обід – 50%, вечеря – 25% добової кількості їжі.

В меню сніданку були включені гарячі закуски: омлети, сирни-
ки, пудинги тощо, а до обіду і вечері — гарячі страви. Калорійністю
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страв варували, змінюючи вихід страв. Меню складали таким
чином, щоб воно було не лише збалансованим, але й раціональним,
тобто містило всі необхідні речовини для організму, що росте:
повноцінні білки, харчові волокна, мінеральні речовини (кальцій,
магній, йод, селен, цинк), вітаміни. В щоденне меню включили
кисломолочні продукти, овочі, фрукти. Двічі на тиждень дітям про-
понується риба у відвареному або запеченому вигляді, що допоможе
ліквідувати дефіцит фосфору. На гарнір запропоновано використо-
вувати тушковані або варені овочі (пюре з буряка, гарбуза, моркви). 

Значне місце в меню відведено молочній їжі, яка містить усі
необхідні для нормального росту і розвитку дітей поживні речови-
ни. Включені в меню дитячого харчування овочеві страви, свіжі
овочі та фрукти, багаті вітамінами, мінеральними солями і клітко-
виною, яка посилює перистальтику кишовника. Так в меню були
включені різноманітні овочеві салати та вінегрети.

За день дитина повинна випивати не менше одного-півтора літ-
рів рідини: ми запропонували фруктові соки, кисілі, напої власно-
го виробництва. З фруктів перевагу віддали яблукам, багатим кліт-
ковиною і пектином та бананам.

Повноцінні білки — це основний матеріал, який використову-
ється для функціонування тканин і органів дитини. Потребу в біл-
ках пропонуємо задовольняти стравами з м’яса, молока, сиру, круп,
які представлені в меню в широкому асортименті.

Крім двотижневого меню для двох вікових категорій дітей твор-
чою групою були розроблені технологічні картки на всі страви,
зазначені в меню. При складанні технологічних карток на страви
ми виключили спеції та гострі приправи, які не рекомендують
використовувати в дитячому харчуванню, а додали пряні овочі та
трави.

Маємо надію, що виконана робота буде використана для роз-
робки харчових раціонів, що задовольнятимуть сучасні уподобання
і смаки, фізіологічні потреби організму дітей в харчових речовинах
і енергії і таким чином буде підвищена якість дошкільного та
шкільного харчування.
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РОЛЬ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Самодей Артем Олександрович
ІІ курс, група ТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Салухіна Н. Г. к. т. н., доц., 

доцент кафедри технології харчування

Анотація. Мінеральні речовини є учасниками міжклітинних і біо-
хімічних процесів всередині людини. В цілому мінеральні речовини під-
тримують в організмі потрібну кислотно-лужну рівновагу і роботу
ендокринної системи, нормалізують водно-сольовий обмін, роботу сер-
цево-cсудинної, травної та нервової систем. Також, вони беруть
активну участь в обміні речовин, згортанні і кровотворенні крові. 

Annotation. Minerals are involved in intercellular and biochemical pro-
cesses within humans. In general, minerals maintain the required acid-base
balance and the work of the endocrine system, normalize water-salt metabo-
lism, the work of the cardiovascular, digestive and nervous systems. Also,
they are actively involved in metabolism, blood clotting and hematopoiesis.

У раціональному харчуванні мінеральні речовини так само є
незамінними, як і білки, ліпіди, вуглеводи та вітаміни. За нестачі
або надлишку мінеральних речовин в організмі людини виникають
специфічні порушення, що призводять до захворювань.
Мінеральні речовини виконують пластичну функцію в процесах
життєдіяльності людини і в побудові кісткової тканини.

Мінеральні речовини складають відносно значну частину люд-
ського тіла (приблизно 3 кг золи). У кістках вони представлені у
вигляді кристалів, в м’яких тканинах — у вигляді істинного або
колоїдного розчину в сполученні головним чином з білками.

Мінеральні речовини потрапляють в організм людини з харчо-
вими продуктами і водою. Концентрація мінеральних речовин в
організмі є неоднаковою. Якщо вміст одних хімічних елементів в
тканинах людини вимірюється грамами, то концентрація більшос-
ті інших елементів в тканинах організму складає 1:100000 і нижче. 

Для правильного функціонування людського організму потріб-
но 60 хімічних елементів. Основними вважаються тільки 22 еле-
мента. На їх частку припадає близько 4% всієї ваги людського тіла.
Хімічні елементи, вміст яких обчислюється в організмі людини гра-
мами, прийнято називати макроелементами, а елементи, що зустрі-
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чаються в дуже малих концентраціях — мікроелементами. Такі
мінеральні речовини як кальцій, калій, магній, натрій, залізо, фос-
фор, хлор, сірка відносяться до макроелементів. До мікроелементів
відносять: мідь, марганець, цинк, фтор, кобальт, нікель.

З віком вміст мінеральних речовин в тканинах організму люди-
ни значно змінюється. В період інтенсивного росту і розвитку орга-
нізму відбувається значне збільшення вмісту мікроелементів, яке
поступово сповільнюється або припиняється до 17–20 років. Вони
стимулюють біохімічні процеси, але у великій концентрації можуть
чинити токсичну дію на організм. Тому вміст деяких неорганічних
сполук в харчових продуктах регламентується медико-біологічни-
ми вимогами і санітарними нормами якості. Звичайний вміст їх в
харчових продуктах знаходиться на рівні 0,5–0,7% їстівної частини. 

В процесі складного перетворення в організмі людини продук-
тів, багатих на Ca, Mg, Na або K, можуть утворитися лужні сполу-
ки. До джерел лужноутворюючих елементів відносяться плоди,
овочі, бобові, молоко і молочні продукти. Інші продукти, такі як
м’ясо, риба, яйця, хліб, крупа, макарони, в процесі перетворень в
організмі людини дають кислі сполуки. Мікроелементи з урахуван-
ням виконуваних ними функцій в організмі поділяють на ессенці-
альні, умовно ессенціальні, умовно токсичні і токсичні.

У організм людини мікроелементи надходять з водою, тварин-
ною і рослинною їжею, рідше — з вдихуваним повітрям і через
шкіру. У розвитку нестачі або надлишку вмісту мікроелементів в
організмі людини важливу роль відіграють природні і промислові
чинники, можливість засвоюваності мікроелементів організмом.

Тому мікроелементи поділяють на наступні групи:
– природні — кількість зумовлена вмістом мікроелементів в

довкіллі;
– промислові — переважно бувають в надлишку, вміст зумовле-

ний шкідливими умовами виробництва;
– ятрогенні — виникають як наслідок помилок медичних пра-

цівників;
– ендогенні — спадкові або вроджені порушення засвоюванос-

ті або підвищеної здатності до накопичення одного або декількох
мікроелементів.

Нестача або надлишок в харчуванні будь-яких мінеральних
речовин призводить до порушень обміну білків, жирів, вуглеводів,
що в свою чергу, призводить до розвитку ряду захворювань. 

використання інженерних технологій Секція VІІ
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ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ
СИТУАЦІЙ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ 

І ПРІОРИТЕТИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Слухай Юрій Дмитрович
магістр І курсу, група ХТ-21-1м, спеціальність «Хімічна технологія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент

Анотація. Здійснено прогнозування наслідків небезпечних ситуацій
на підприємстві. Описано виникнення екстремальних ситуацій та
пріоритети безпеки життєдіяльності. Наведено алгоритм здійснення
прогнозування наслідків небезпечних та екстремальних ситуацій.
Підкреслено, що головним пріоритетом безпеки життєдіяльності є
підвищення рівня безпеки в усіх видах діяльності людини. Наведено
шляхи зниження ймовірності ризику до мінімуму.

Annotation. Forecasting of consequences of dangerous situations at the
enterprise was carried out. The occurrence of extreme situations and priori-
ties of life safety were described. An algorithm for predicting the consequences
of dangerous and extreme situations was presented. It was emphasized that
the main priority of life safety is to increase the level of safety in all types of
human activities. Ways to reduce the probability of risk to a minimum were
presented.

Прогнозування наслідків небезпечних ситуацій та екстремаль-
них ситуацій повинно включати:

– оцінку ймовірності та аналіз причин виникнення небезпек;
– очікувану силу впливу (інтенсивність) та механізми розвитку

небезпеки (ураження);
– характеристику та розміри ураження реципієнтів (населення,

тваринний та рослинний світ, повітряне та геологічне середовище,
водоймище, господарських об’єктів);

– агресивність та глибину впливу чинників небезпеки (імовір-
ність генетичних змін у біосфері, тривалість періодів прояву нега-
тивних наслідків, багатоступеневість такого прояву тощо);

– періодичність виникнення небезпечних та екстремальних
ситуацій та їх динаміку;

– визначення величини збитків у випадку реалізації небезпеч-
них ситуацій.
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Головним пріоритетом безпеки життєдіяльності є намагання
підвищення рівня безпеки у всіх видах діяльності людини. Коли
створюються нові пристрої, устаткування, технічні системи, то
необхідно, щоб у відповідний проект, наскільки це можливо, були
включені елементи, що виключають небезпеку. Але це не завжди
вдається здійснити. Якщо виявлену небезпеку неможливо виклю-
чити повністю, необхідно знизити ймовірність ризику до мінімуму
шляхом вибору відповідного рішення. В будь-якій системі чи
ситуації досягають цього такими шляхами:

– повна або часткова відмова від робіт, операцій та систем, які
мають високий ступінь небезпеки;

– заміна небезпечних операцій іншими, менш небезпечними;
– технічне удосконалення системи та об’єкту;
– розробка та використання спеціальних засобів захисту;
– вживання заходів організаційно-управлінського характеру, в

тому числі контроль за рівнем безпеки, навчання людей з питань
безпеки, стимулювання безпечної роботи та поведінки.

Всі ці напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності мають
свої переваги і недоліки, а тому важко заздалегідь визначити, який
з них кращий. Для підвищення рівня безпеки найкраще викорис-
товувати комплекс цих заходів та засобів. Для того, щоб вибрати
конкретний захід або засіб, а краще їх комплекс, порівнюють
витрати на ці заходи та засоби і рівень зменшення шкоди, який
передбачається в результаті їх впровадження. Такий підхід до змен-
шення ризику небезпеки зветься управління ризиком. В цьому
процесі не останнє місце посідає вартість такого управління.
Іншим аспектом того, як встановлюється співвідношення витрат з
розміром прийнятного ризику, є можливість контролювання чи
ліквідації ризику.

Оцінка виробничого ризику служить інструментом формування
правового інституту соціального захисту, тому вивчення виробни-
чого ризику входить в коло інтересів як охорони праці, так і меди-
цини, і соціального страхування. При цьому кожен із зазначених
напрямів при одному і тому ж предметі дослідження має свої особ-
ливості, методи і цілі, а саме:

1. З позиції охорони праці ризик визначається для чинників
виробничого середовища (техніки, технології, організації праці і
стану виробничої безпеки), що впливають на величину виробничо-
го травматизму, професійної та виробничо-зумовленої захворюва-
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ності, і використовується для розробки систем технічних і організа-
ційних заходів, спрямованих на зниження травматизму та захворю-
ваності на виробництві.

2. З позиції медицини праці ризик розглядається для встанов-
лення кількісних закономірностей формування професійної та
виробничо-зумовленої захворюваності працівників і розробки
механізмів її попередження шляхом порівняння поширеності пев-
них видів захворюваності в заданих професійних групах з конкрет-
ними умовами праці (експозицією чинників виробничого середо-
вища на працюючих).

3. З позиції соціального страхування ризик служить для вста-
новлення кількісних закономірностей взаємозв’язку величин мате-
ріальних витрат, пов’язаних з компенсацією втрати заробітку через
зниження або втрату працездатності на виробництві, а також
витрат на лікування, реабілітацію постраждалих, з рівнем виробни-
чого травматизму і професійної захворюваності.

Прогнозування наслідків небезпечних та екстремальних ситуа-
цій на підприємствах дасть змогу мінімізувати ризики, а в кращому
разі сприятиме запобіганню виникненню таких ситуацій. Слід
пам’ятати, що головним пріоритетом безпеки життєдіяльності є
підвищення рівня безпеки в усіх видах діяльності людини, що уне-
можливить заподіянню шкоди здоров’ю працівників.

ЙОДОВМІСТНІ ПРОДУКТИ 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

Сорока Марія Андріївна
ІІ курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Зубар Н. М., к. т. н., доц., доцент кафедри технології

харчування

Анотація. Профілактика захворювань в багатьох країнах здійс-
нюється шляхом оптимізації харчування, яка визначає необхідність
розробки асортименту продукції лікувально-профілактичного, спеці-
ального і стимулюючого призначення. З цієї точки зору перспективою
є морська капуста під загальною назвою ламінарія. У процеси дослід-
жень визначена оптимальна концентрація капусти в начинці для фар-
шированих томатів, перцю, кабачків, яка склала 25% маси фаршу.
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Використання морської капусти дає можливість збагатити повсяк-
денне харчування дуже важливими елементами, особливо йодом та
залізом, засвоюваність яких в даних стравах висока.

Annotation. Disease prevention in many countries is carried out by opti-
mizing nutrition, which determines the need to develop a range of products for
treatment and prevention, special and stimulating purposes. From this point
of view, the prospect is seaweed under the general name of kelp. In the
research process, the optimal concentration of cabbage in the stuffing for stuf-
fed tomatoes, peppers, zucchini, which amounted to 25% by weight of min-
ced meat. The use of seaweed makes it possible to enrich the daily diet with
very important elements, especially iodine and iron, the digestibility of which
in these dishes is high.

Харчуванню належить головна роль у процесах всмоктування,
характері розділення та накопичення нутрієнтів в організмі. Тому
інгрідієнтний склад їжі має велике значення в профілактиці зни-
ження рівня захворювань населення. Профілактика захворювань в
багатьох країнах здійснюється шляхом оптимізації харчування, яка
визначає необхідність розробки асортименту продукції лікувально-
профілактичного, спеціального і стимулюючого призначення. З
цієї точки зору перспективою є морська капуста — ламінарія. 

Морська капуста містить практично всі мінеральні речовини і
вітаміни. Вона містить не просто багато йоду, а ще й біологічно
активні речовини, які цей йод допомагають засвоїти. В її склад вхо-
дять вітаміни і мінеральні елементи, які абсолютно необхідні для
забезпечення раціонального харчування. За статистикою спожи-
вання морської капусти знижує ризик захворювання на рак, рівень
холестерину в крові, попереджує розвиток атеросклерозу, порушен-
ня функцій імунної системи, може допомагати при лікуванні алер-
гії, запальних захворювань суглобів, в позбавленні зайвої ваги. На
погляд вчених прийом їжі, яка містить продукти з морською капус-
тою, хоча би раз у тиждень, забезпечує місячний запас вітамінів
якщо б людина прийшла мультивітамінні комплекси щоденно. Це
стосується не тільки йоду, але і основних мінералів і вітамінів. 

Морська капуста має специфічні смакові властивості які не
завжди дозволяють використовувати її в нативному вигляді. Тому
ми поставили за мету розробити продукти з додаванням ламінарії.
Виявили, що морська капуста добре поєднується з більшістю про-
дуктів, із яких готуються страви, фарші та начинки. 
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У процеси досліджень визначена оптимальна концентрація
капусти в начинці для фаршированих томатів, перцю, кабачків, яка
склала 25% маси фаршу. При цьому вироби за органолептичними
показниками практично не відрізнялися від традиційних, але вміст
йоду, заліза, калію значно збільшився (див. табл.).

Вчені стверджують, що засвоюваність вітамінів, мінеральних
речовин, які містяться в продуктах, значно краща, ніж при спожи-
ванні отриманих хімічним шляхом препаратів.

Таким чином, використання морської капусти дає можливість
збагатити повсякденне харчування дуже важливими елементами,
особливо йодом та залізом, засвоюваність яких в даних стравах
висока.
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Таблиця 1
Хімічний склад і органолептична оцінка якості виробів із використанням

морської капусти (на 100 г виробу)

Страви Білки Жири Вугле -
води

Вміст, мкг Органо -
лептична

оцінка, балІ Fe K

Томати, фарши-
ровані грибами 3,2 6,7 4,9 6,7 1,5 149 4,7

Томати, фарши-
ровані грибами і
морсь кою капус-
тою

4,3 6,6 6,4 93,8 320 400 4,8

Перець, фарши-
рований овочами 1,7 4,9 9,1 8,9 1,2 180 4,6

Перець, фарши-
рований овочами
та морською
капустою

3,0 4,7 11,4 103,7 319 530 4,6
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БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
В ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ

Сулим Мар’ян Ігорович
ІІ курс, група ТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенок О. Б., асистент кафедри технології харчування

Анотація. Харчова цінність борошняних кондитерських виробів
обумовлюється вмістом вуглеводів, жирів, незначним вмістом білків і
біологічно-активних речовин. На сьогодні доведено, що біологічна роль
окремих компонентів харчових продуктів, у тому числі борошняних
кондитерських виробів, не обмежується їх значенням в якості плас-
тичних і енергетичних ресурсів організму. Аналіз борошняних конди-
терських виробів показав недостатній вміст таких важливих сполук,
як харчових волокон, вітамінів, мікро- і макроелементів, органічних
кислот. Підвищення вмісту цих речовин в борошняних кондитерських
виробах призведе до росту їх фізіологічної цінності. А кращим шляхом
вирішення цієї задачі може бути введення біологічно-активних збага-
чувачів в рецептури борошняних кондитерських виробів. 

Annotation. The nutritional value of flour confectionery is due to the con-
tent of carbohydrates, fats, low protein and biologically active substances. To
date, it is proven that the biological role of individual components of food,
including flour confectionery, is not limited to their importance as plastic and
energy resources of the body. The analysis of flour confectionery products
showed insufficient content of such important compounds as dietary fiber,
vitamins, micro- and macroelements, organic acids. Increasing the content of
these substances in flour confectionery will increase their physiological value.
And the best way to solve this problem may be the introduction of biological-
ly active enrichments in the formulation of flour confectionery.

Значну питому вагу серед продукції закладів ресторанного гос-
подарства займають борошняні кондитерські вироби, які здавна
користуються підвищеним попитом у споживачів. Вони відрізня-
ються високою калорійністю, легким засвоюванням, приємним
смаком та ароматом, привабливим зовнішнім виглядом.

Харчова цінність борошняних кондитерських виробів обумов-
люється вмістом вуглеводів, жирів, незначним вмістом білків і біо-
логічно-активних речовин. На сьогодні доведено, що біологічна
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роль окремих компонентів харчових продуктів, у тому числі борош-
няних кондитерських виробів, не обмежується їх значенням в якос-
ті пластичних і енергетичних ресурсів організму. 

Вуглеводи — важлива біологічна субстанція. Близько 75% сухої
речовини борошняних кондитерських виробів складають вуглево-
ди. Основним джерелом вуглеводів є рослинні продукти. Як відо-
мо, до засвоюваних вуглеводів відносять глюкозу, фруктозу, мальто-
зу, галактозу, цукрозу, крохмаль і декстрини як продукти
проміжного гідролізу крохмалю, до не засвоюваних — так звані
«харчові волокна».

По хімічному складу харчові волокна являють собою суміш
полісахаридів, яка складається з целюлози — полімеру глюкози,
геміцелюлози — полімеру гексоз і пентоз, пектинів — комплексу
колоїдних полісахаридів, лігнінів — полімерів ароматичних спир-
тів, камедів — метильованих і ацетильованих похідних гексоз та
пентоз, слизу.

Харчові волокна не перетравлюються ферментами тонкого
кишечнику. Розчинні компоненти харчових волокон піддаються
гідролізу під дією мікрофлори товстого кишечнику, нерозчинні не
піддаються мікробній деградації і не змінюються при проходженні
через кишковий тракт. Розчинні компоненти представлені пекти-
нами, камедями, слизом та частиною геміцелюлоз; нерозчинні —
целюлозою, лігнінами, геміцелюлозами. Щоденне споживання
клітковини сприяє також ряду процесів, важливих для антиканце-
рогенозу: 

– обмеженню часу взаємодії поверхні кишечнику з потенційни-
ми канцерогенами;

– активації і нормалізації складу кишкової мікрофлори;
– деградації і виведенню жовчних кислот; 
– метаболізму і інактивації канцерогенів;
– зовнікишковому синтезу фітоекстрогенів та інших біологічно

активних речовин.
Відсутність в харчовому раціоні харчових волокон негативно

впливає на здоров’я людини, знижуючи опірність її організму
несприятливому впливу навколишнього середовища. З недостачею
баластних речовин у їжі пов’язують збільшення у багатьох країнах
світу випадків захворювань на рак товстої кишки, серцево-судин-
них захворювань, ожиріння, цукрового діабету та інших захворю-
вань кишково-шлункового тракту.
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Внаслідок вище згаданого можна зазначити, що невідповідність
борошняних кондитерських виробів потребам організму викликає
необхідність створення нових виробів, збагачених рядом харчових
речовин, необхідних для забезпечення нормального розвитку і
оптимального росту організму, його працездатності, а також резис-
тентності і адаптації до шкідливих факторів навколишнього сере-
довища.

Аналіз борошняних кондитерських виробів показав недостат-
ній вміст таких важливих сполук, як харчових волокон, вітамінів,
мікро- і макроелементів, органічних кислот. Підвищення вмісту
цих речовин в борошняних кондитерських виробах призведе до
росту їх фізіологічної цінності. А кращим шляхом вирішення цієї
задачі може бути введення біологічно-активних збагачувачів в
рецептури борошняних кондитерських виробів.

ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН — РЕАЛЬНА ВИМОГА ЧАСУ

Сухорукова Неля Степанівна
директор Тернопільського фахового коледжу

Анотація. Інклюзивний дизайн — це такий універсальний дизайн
усіх речей, в центрі якого є людина і який враховує потреби кожного з
нас. Звукові сигнали на світлофорах, пандуси та безбордюрні переходи
уже стали звичними явищами в українських містах. Проте, часто
стикаємось з об’єктами, де є певні конструкційні незручності і де
вкрай потрібні дизайнерські рішення.

Annotation. Inclusions a design is such universal design of all things, in
the center of that there is a man and that takes into account necessities each
of us. Acoustical signals are on trafficlights, rampants and transitions alrea-
dy became the usual phenomena in the Ukrainian cities. However, often run
into objects, where construction inconveniences are certain and where desig-
ner decisions are extremely needed.

Для України впровадження інклюзивного дизайну лишається
ще на початковому рівні — хоча про нього вже почали говорити в
органах влади, актуалізовують це питання і громадські активісти. А
для світу це — вже давно не новинка. Ще в середині ХХ століття
концепцію універсального дизайну — коли простір стає безпечним
і зручним для всіх, запропонував американський архітектор Рон

використання інженерних технологій Секція VІІ
освітнього середовища



400

Мейс спільно з групою архітекторів, інженерів та дизайнерів. Він
запровадив концепцію саме інклюзивного дизайну і визначив його
принципи, які актуальні і у наш час. 

Інклюзивний дизайн — це коли дизайн вулиць, будинків, пар-
ків, предметів, одягу, речей, різновидів послуг є зручними для всіх,
незважаючи на вік людини, її фізичні обмеження й особливості
сприйняття навколишнього середовища. Безумовно, такий універ-
сальний дизайн потрібний усім, та особливо важливо для таких
категорій населення, як батькам із малолітніми дітьми, дітям у
школах, пацієнтам у лікарнях, дітям дошкільного віку, людям похи-
лого віку, людям з інвалідністю або тимчасовими функціональними
порушеннями (фізичними, розумовими, сенсорними тощо), вагіт-
ним жінкам, людям з великою масою тіла, людям низького чи
високого зросту та й загалом будь-якій людині, якщо в певний
період часу вона менш уважна або менш мобільна.

Перший принцип інклюзивного дизайну — рівність та доступ-
ність використання дизайнерського об’єкта. Універсальний
Дизайн має бути зручним для людей із різними можливостями. Він
не наголошує на особливостях окремих груп людей, а робить про-
стір, середовище чи послуги максимально зручними для всіх. Це
відсутність сходів до будівлі, а один плаский вхід із розсувними две-
рима в супермаркетах, аеропортах, лікарнях та інших установах
комерційного і громадського призначення. Потрібні поручні різ-
них рівнів у транспорті, стійки різної висоти для клієнтів банку,
розташування банкоматів на висоті, доступній для кожної людини,
у тому числі для тих, хто пересувається в інвалідному візку, титру-
вання або переклад на жестову мову новин та інформаційних пові-
домлень. Щодо цифрового простору — треба подавати інформацію
в доступних форматах на веб-сайтах установ та організацій, якою
зможуть скористатися різні клієнти

Принцип другий — гнучкість використання. Дизайн повинен
мати можливість індивідуальних налаштувань та відповідати різ-
ним уподобанням і можливостям користувачів: автобус із підйом-
ником або висувним пристроєм для заїзду; шкільні парти, які регу-
люються за висотою; різні варіанти входу — сходи, ескалатор, ліфт;
можливість придбати речі (одяг, їжу, квиток, ліки тощо) як у точці
продажу, так і через інтернет.

Принцип третій — простота використання. Дизайн продукту та
послуги має бути простий та інтуїтивно зрозумілий будь-якій особі
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незалежно від особистого досвіду, освіти, лінгвістичних навичок,
віку, рівня концентрації уваги на певний момент з використанням
різних видів піктограм. Має бути оптимальна та зручна розкладка
продуктів і товарів у супермаркеті, зрозумілі цінники. 

Принцип четвертий — доступно викладена інформація.
Незалежно від можливостей сприйняття користувач має отримувати
необхідну інформацію завдяки дизайну: контрастні кольори стін та
підлоги приміщень, які можуть одночасно спрощувати орієнтування
та вказувати напрямок до входу або виходу; рухомий рядок на екрані
телевізора; зрозумілі піктограми в аеропортах, на залізничних вокза-
лах, у магазинах; подані великим шрифтом назви вулиць; інформа-
ція на веб-сайтах, викладена у доступних форматах, наприклад,
новинний портал може дублювати інформацію в текстовому, аудіо-
та відеоформатах; веб-сайт може мати опцію зміни розміру шрифту,
відключення кольорів зі збереженням чорно-білого формату для
створення контрасту тощо; доступна для сприйняття інформація на
інформаційних табло, в оголошеннях, на рекламних щитах тощо. 

Принцип п’ятий — малі фізичні зусилля. Користування прила-
дом або конструкцією не повинне вимагати від людини великих
зусиль. Двері повинні легко відчинятися. Вмикач слід розташовува-
ти на висоті, зручній для кожного, у тому числі для дитини. 

Принцип шостий — наявність необхідного розміру, місця, про-
стору. Дизайн має враховувати наявність необхідного розміру і про-
стору: широкий ліфт, широкі автоматичні розсувні двері для проїз-
ду з дитячим візком або людини, яка пересувається в інвалідному
візку; широкі турнікети в метро та в інших громадських місцях є
зручними для всіх незалежно від ваги, зросту, наявності широкої
валізи, візочка; достатньо простору в туалетній кабінці; достатньо
широкі проходи в офісних приміщеннях чи банківських установах;
достатньо простору в магазинах та кафе для клієнтів, які користу-
ються інвалідними візками, а також родин, які хочуть відпочити з
маленькими дітьми.

Інклюзивний дизайн стосується не лише фізичних об’єктів, а й
цифрового простору. Інклюзивний підхід до створення сайтів та
мобільних додатків набуває все більшої популярності, адже веб-
доступність — це така ж доступність, що й у фізичному світі. Веб-
доступність — це доступність для всіх людей, незалежно від того, з
яких пристроїв вони переглядають сайт, який у них рівень здоров’я,
у яких умовах вони це роблять.

використання інженерних технологій Секція VІІ
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Враховувати принципи інклюзивного дизайну може кожен з
нас, надаючи різні послуги різним людям, організовуючи освітній
процес у навчальному закладі, приймаючи політичні рішення чи
проєктуючи стиль квартири, нову споруду або ландшафт території.
Головне — не обмежуватися стандартами, а приймати доцільне інк-
люзивне дизайнерське рішення. Адже це вигідно і приємно, у
першу чергу, нам самим.

ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СОЦІАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ

Твардовська Оксана Анатоліївна
викладач Тернопільського фахового коледжу

Анотація. Проєктна культура дизайну — це світ мистецтва,
який функціонально поєднаний з системами управління, планування й
розробкою проєктної документації, де передбачається бажаний
результат дій і образ майбутнього об’єкта предметного середовища. 

Культура дизайну сучасності є відмінною стильовою рисою мис-
лення, однією з найважливіших типологічних ознак культури майже у
всіх основних її аспектах, пов’язаних з творчою діяльністю людини.

Annotation. The design culture of design is the world of art, which is fun-
ctionally combined with the systems of management, planning and develop-
ment of project documentation, which provides the desired outcome and
image of the future object of the subject environment. 

The culture of modern design is a distinctive stylistic feature of thinking,
one of the most important typological features of culture in almost all its main
aspects related to human creativity.

Дизайн, який поєднує науково-технологічні принципи з худож-
ньо-естетичними аспектами у проєктному образі має назву соці-
альний дизайн. Це є найпоширенішою практикою естетичних
перетворень навколишнього світу. 

В теорії дизайну з 1980-х років домінує ідея проєктної культури.
Вона народилася в ХХ ст. із характерної для європейської культури
Нового часу утопії подолання розриву між Красою і Корисністю. 

Значний вплив на культуру дизайну мають сучасні наука, мис-
тецтво, психологія людини, її відношення до світу, до соціального і
предметного середовища. Таке вираження проєктної культури
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надає терміну «дизайн» змістовного розуміння художньо-естетич-
ного мислення і прерогативи у формуванні сучасної культури сус-
пільства. Бажання вдосконалення, покращення, гармонізації стає
рушійною силою дизайн-активності, передбачає впевненість у
сучасному та сподівання на майбутнє. 

Дизайнер — людина, яка особливо відчуває недосконалість
навколишнього, а джерело його креативності — прагнення досягти
краси і естетики. Це стимулює його художньо-творчу діяльність на
зміну середовища з метою гармонійного співіснування людини і
природи.

Сучасні принципи дизайну — поєднання в цілісній структурі і
мистецькій формі всіх суспільно необхідних та естетичних якостей.
Теоретичною базою сучасного дизайну є технічна естетика 

Сфера дизайн-культури є відображанням самого способу існу-
вання людської предметності, за допомогою якої людина у власно-
му бутті обживає такі виміри, як простір і час. Рукотворне, безпеч-
не та зручне середовище — для людини свій, зрозумілий та
стабільний світ, що стає оберегом всіх подальших культурних ідей. 

Дизайн призначений здійснювати масову культурно-естетичну
комунікацію, щоб передати через предмети побуту, засоби вироб-
ництва, речі повсякденного використання певний тип естетичного
смаку. Дизайн пов’язує в одне ціле матеріальну та духовну культуру
суспільства, забезпечуючи цілісність цивілізації. 

Сучасний маркетинг як один з напрямів сьогодення ринкової
діяльності дуже широко використовує закони дизайну для створен-
ня цілісного предметного середовища. Дизайн вимагає врахування
будь-якої новації у зміні предметного світу і комплексного мислен-
ня у перспективі часу. Для дизайн-культури це стає основою нових
форм взаємин із предметністю, розвитку їх спектрального діапазо-
ну, який відображається у формуванні таких понять, як «дизайн-
концепція», «дизайн-система», «дизайн-процес». 

Освоєння людиною «медіа-сфери» перетворює сучасну культу-
ру в «екранну культуру». Віртуальні виміри набувають статусу
повноцінної реальності, стають невід’ємними складовими глобаль-
них та побутових інформаційних, інтегративних та інтерактивних
процесів. 

Дизайн-культура прилучається до віртуального простору через
аудіо-, відео — та комп’ютерну техніку, яка стає інструментом про-
єктування, а дизайнер, претендує на керування всією емоційною
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палітрою. Такі процеси демонструють великі перспективи і можли-
вості дизайну. Як художнього конструювання гармонійного пред-
метного середовища, яке найбільш повно задовольняє матеріальні
та духовні потреби людини.

Дизайн охоплює діяльність дизайнера, а результати його
праці — це предмети, що пройшли художньо-конструкторську роз-
робку. Художнє конструювання як метод дизайну передбачає вису-
нення нової художньо-проєктної ідеї та розробку нової функціо-
нальної структури, раціональне втілення цієї ідеї та гармонійне,
виразне стилістичне оформлення. 

Отже, естетична діяльність у сукупності всіх видів та форм про-
низує різні сфери людської діяльності, естетизує її, наближає до
створення ідеалів краси, підносить саму суб’єктивність особистості.

ІННОВАЦІЙНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ 
ЗНИЖЕНОЇ КАЛОРІЙНОСТІ

Творинська Галина Ігорівна
ІІ курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Зубар Н. М., к. т. н., доц., 

доцент кафедри технології харчування

Анотація. Борошняні кондитерські вироби — продукти повсякден-
ного попиту, але низької харчової цінності. Сучасна тенденція до змен-
шення калорійності та підвищення харчової цінності кондитерських
виробів потребує удосконалення технології за рахунок збільшення
об’ємів випуску виробів зі зниженим вмістом жиру та зниженою кало-
рійністю. Заміна частини компонентів у рецептурі кондитерських
виробів на сировину рослинного походження призводить до зменшення
вмісту вуглеводів, білків та жирів а також зниження енергетичної
цінності розроблених виробів. При створенні нових композицій велику
увагу приділяли дослідженню властивостей і поєднанню компонентів,
визначенню якості отриманих виробів, зниженню їх калорійності.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в резуль-
таті багатопланових аналітико-експериментальних досліджень
визначено фактори впливу технологічних параметрів на харчову цін-
ність та функціональні властивості кондитерських виробів із засто-
суванням яблучного порошку.

Секція VІІ Теоретичні та практичні засади 
для розвитку інклюзивного 



405

Annotation. Flour confectionery — products of daily demand, but low nutri-
tional value. The current trend of reducing calories and increasing the nutritio-
nal value of confectionery products requires improvement of technology by
increasing the production of products with low fat and low calorie content.
Replacement of some components in the recipe of confectionery products with raw
materials of plant origin leads to a decrease in the content of carbohydrates, pro-
teins and fats, as well as a decrease in the energy value of the developed products.
When creating new compositions, much attention was paid to the study of the pro-
perties and combination of components, determining the quality of the obtained
products, reducing their caloric content. The scientific novelty of the obtained
results is that as a result of multifaceted analytical and experimental studies, the
factors influencing the technological parameters on the nutritional value and fun-
ctional properties of confectionery with the use of apple powder are determined.

Борошняні кондитерські вироби — продукти повсякденного
попиту, але низької харчової цінності. Сучасна тенденція до
зменшення калорійності та підвищення харчової цінності
кондитерських виробів потребує удосконалення технології за
рахунок збільшення об’ємів випуску виробів зі зниженим вмістом
жиру та зниженою калорійністю. Заміна частини компонентів у
рецептурі кондитерських виробів на сировину рослинного
походження призводить до зменшення вмісту вуглеводів, білків та
жирів а також зниження енергетичної цінності розроблених
виробів, порівнюючи з контролем (табл. 1). 

Таблиця 1
Хімічний склад та енергетична цінність кондитерських виробів 

яблучним порошком, р > 0,05
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Речовини
Бісквіт
(конт-
роль)

Бісквіт
яблуч-

ний

Дослід/
конт-

роль, %

Пряник
и (конт-

роль)

Пряники
Фруктові

Дослід/
конт-

роль, %

Вода, % 25,0 24,4 97,6 14,5 14,2 97,9

Білок, % 102,5 92,2 89,9 58,0 55,3 95,3

Жир, % 69,1 54,6 79,0 10,1 9,1 90,1

Вуглеводи,% 66,7 76,3 114,4 71,4 76,8 107,5

Зола, % 7,5 8,4 112,2 2,0 2,5 125,0

Енергетична
цінність, ккал 333,3 315,8 94,7 362,1 351,2 97,0
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З яблучним порошком в рецептуру нових виробів надходить
значна кількість клітковини та пектину. 

Кількість вітамінів у дослідних зразках порівняно з контролем
зростає за всім спектром. 

Мінеральний склад продуктів в умовах зростання полі- і
залізодефіцитних анемій, хронічної дії радіації вважається одним із
найбільш важливих показників їх біологічної цінності.

ФАО/ВООЗ констатує, що «существующая в мире ситуация
требует немедленного принятия мер по повышению уровня
потребления железа». Для оздоровлення складу крові, підвищенню
харчової цінності продуктів в умовах несприятливого довкілля, є
потреба в багатьох мінеральних речовинах. Головні з них — це
залізо, мідь, марганець, кобальт, фолієва кислота, вітаміни, магній.

Чим багатші продукти харчування на макро- і мікроелементи,
тим більший їх позитивний ефект. Достатнє надходження
мінеральних елементів підвищує радіорезистентність організму,
стимулює імунну систему людини, а також є ефективним заходом
профілактики захворювань пов’язаних з несприятливою екологією
у певних груп населення. У зв’язку з цим одним із важливих
критеріїв харчових переваг продукту є їх мінеральний склад.

Розроблені вироби мають значно вищий рівень вмісту макро- та
мікроелементів, ніж традиційні (табл. 2).

Таблиця 2 
Мінеральний склад кондитерських виробів з яблучним порошком, 

мг на 100г (р < 0,05)

Наявність у рецептурі яблучного порошку поліпшує смак та
аромат виробів, впливає на їх консистенцію, підвищується вміст
харчових волокон, знижується калорійність, поліпшується
мінераль ний та вітамінний склад, зменшується собівартість.
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Мінераль
ні речо-

вини

Бісквіт
(контроль)

Бісквіт
яблучний

Дослід/
контроль

Пряник
(контроль)

Пряник
Фрукто -

вий

Дослід/
контроль

Натрій 27,2 34,6 1,27 12,0 19,8 1,65

Калій 90,4 143,8 1,59 84,2 135,4 1,61

Кальцій 55,8 69,4 1,24 23,6 39,2 1,66

Магній 21,0 26,2 1,24 12,1 18,7 1,54

Фосфор 90,1 98,7 1,09 53,8 67,9 1,26

Залізо 2,00 3,43 1,71 1,0 2,6 2,60
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При створенні нових композицій велику увагу приділяли
дослідженню властивостей і поєднанню компонентів, визначенню
якості отриманих виробів, зниженню їх калорійності.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в
результаті багатопланових аналітико-експериментальних дослід-
жень визначено фактори впливу технологічних параметрів на хар-
чову цінність та функціональні властивості кондитерських виробів
із застосуванням яблучного порошку.

Визначено раціональні концентрації добавок яблучного
порошку та спосіб одержання харчових композицій на його основі.
Оптимізовано технологічні параметри виробництва та визначена
доцільність використання у рецептурах бісквітів, пряників, кремів
вершкового і білкового яблучного порошку з метою підвищення
харчової, біологічної цінності та органолептичних властивостей
готових виробів.

Перспективним є використання фруктових порошків для виго-
товлення кондитерських виробів з функціональними властивостя-
ми. Також планується спрямувати роботу на розширення асорти-
менту і створення нових видів борошняних кондитерських виробів
та оздоблювальних напівфабрикатів.

ФІЗИЧНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

Третяк Інна Іванівна
І курс, група ХТ-21-1, спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Анотація: розглянуто актуальність фізичної безбар’єрності. Її
загальне поняття: «що ж таке фізична безбар’єрність». Також наве-
дено головні проблеми безбар’єрності. Сформульовано бачення фізичної
безбар’єрності саме в Україні.

Annotation. The relevance of physical accessibility is revealed. Its general
concept is «what is a physical barrier». The main problems of accessibility are
also highlighted. The vision of physical barrier in Ukraine is formulated.

Мета: визначити головні проблеми фізичної безбар’єрності.
Актуальність теми: нажаль в Україні з кожним роком кількість

людей з обмеженими можливостями все збільшується. Тому
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потрібно намагатись забезпечити їх комфортними умовами в
нашому середовищі. 

Основна частина: разом з нами живуть люди, фізичні можливос-
ті яких обмежені. Це ті, хто з певних причин не може повноцінно
забезпечувати та доглядати за собою.

Інвалідність може бути як вродженою, так і набутою в результа-
ті травм, інфекцій, тощо. Україна, як і всі цивілізовані країни з
високою культурою людських відносин, до таких людей ставиться,
як до людей з особливими потребами, які потребують додаткової
уваги суспільства. Такі люди не називають себе інвалідами, вони не
вимагають до себе жалю, для них важливе лише елементарне —
можливість жити. Бути в суспільстві, самоаналізуватися, мати
доступ до гідної освіти і робочих місць.

Поняття «фізична безбар’єрність».
Фізична безбар’єрність — доступність громадського простору,

будівель і споруд також транспорту та інфраструктури для всіх сус-
пільних груп, зокрема для людей з особливими потребами, батьків
з дитячими візочками, людей похилого віку, людей з тимчасовим
порушенням здоров’я та інших маломобільних груп населення. 

Фізична безбар’єрність передбачає створення середовища, де
суспільний простір фізично доступний для кожного громадянина,
включаючи людей з обмеженою мобільністю шляхом упроваджен-
ня принципів універсального дизайну. 

Головні проблеми фізичної доступності. 
Більшість будівель і споруд, об’єктів громадського простору та

інфраструктури побудовані не за вимогами законодавства і не
доступні для маломобільних груп населення. Переважна частина
громадського транспорту, а також міжміського, міжнародного авто-
та залізничного сполучення недоступною для маломобільних груп
населення. |

Недосконалість нормативно-правових актів. Деякі положення
існуючої нормативної бази щодо створення фізичного безбар’єрно-
го простору не узгоджені між собою. 

Відсутня система моніторингу контролю. Відсутнє розуміння
стану доступності фізичного простору. Більшість нових будівель і
споруд будуються з порушенням вимог законодавства щодо забез-
печення доступності. 

Недостатньо висока кваліфікація фахівців сфери доступності.
Недостатнє розуміння фахівцями (з архітектури, та ін.) положень,
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які пов’язані з забезпеченням доступності. Відсутня система серти-
фікації з підтвердження навичок у галузі доступності для фахівців з
архітектури і будівництва.

Бачення фізичної безбар’єрності.
Bсi будівлі, споруди, громадський простір, відповідають вимо-

гам законодавства з доступності для маломобільних груп населен-
ня. Рухомий склад транспорту доступний для користування мало-
мобльними групами населення. 

Фахівці сфери доступності володіють достатніми знаннями для
створення безбар’єрного середовища. Архітектори, будівельники
знають та розуміють шляхи якісної роботи. 

Функціонує система навчання сертифікації з підтвердженням
навичок у галузі доступності для архітекторів і будівельників. 

Нормативні акти зі створення безбар’єрного простору є узгод-
женими а положення існуючого законодавства щодо створення
фізичного безбар’єрного простору, гармонізовані між собою. 

Положення щодо безбар’єрного простору є узгодженими зрозу-
мілими. Вони враховують галузеві стандарти щодо забезпечення
безбар’єрності просторів. 

Функціонують дієві механізми моніторингу, контролю і відпові-
дальності в галузі фізичної безбар’єрності. Завдяки проведенню
моніторингу, наявна достовірна інформація про доступність об’єк-
тів фізичного та транспорту.

Висновок: кожен з нас в певні періоди життя був або може бути
маломобільним, тому універсальний дизайн — це необхідність та
зручність для всіх.

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТРАВМАТИЗМУ

Шуляк Михайло Анатолійович
ІІІ курс, група ЗХТ-21.3-1, спеціальність «Хімічна технологія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Малишев В. В., професор

Анотація. Наведено загальну характеристику статистичних
методів аналізу травматизму на підприємствах. Вони засновані на
аналізі накопиченого статистичного матеріалу з травматизму.
Статистичний метод дозволяє систематизувати за групами нещасні
випадки і причини травматизму. Він дає змогу встановити найпоши-
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реніші види травм та причини їх виникнення, виявити небезпечні місця
професійної діяльності. Статистичний метод дозволяє кількісно оці-
нити рівень травматизму за допомогою числових показників.

Annotation. The general characteristic of statistical methods of the trau-
matism analysis at the enterprises was presented. These methods are based
on the analysis of the accumulated statistical material on injuries. The statis-
tical method allows to systematize accidents and causes of injuries by groups.
It allows to identify the most common types of injuries and their causes, as
well as to identify dangerous places of professional activity. The statistical
method allows to quantify the level of injuries using numerical indicators.

Статистичні методи засновані на аналізі статистичного матеріа-
лу з травма тизму, накопиченого на підприємстві або в галузі за кіль-
ка років. Статистичний метод дозволяє всі нещасні випадки і при-
чини травматизму групувати за статтю, віком, професіями, стажем
роботи потерпілих, часом, місцем, типом нещасних випадків,
характером одержаних травм, видом обладнання. Цей метод дозво-
ляє встановити по окремих підприємствах найпоширеніші види
травм, визначити причини, які спричиняють найбільшу кількість
нещасних випадків, виявити небезпечні місця, розробити і провес-
ти необхідні організаційно-технічні заходи. Статистичний метод
дає можливість кількісно оцінити рівень травматизму за допомо-
гою показників: коефіцієнта частоти (Kч.т); коефіцієнта тяжкості
(Kт.т), коефіцієнта виробничих витрат (Kв.в). 

Ці показники використовуються для характеристики рівня
виробничого травматизму на підприємстві й у цілому по галузі та
для порівняння різних підприємств за рівнем травматизму.

Кількісний показник травматизму, або показник частоти
нещасних випадків Кч, розраховується на 1000 працюючих: 

Кч = 1000 n/Р, 
де n — кількість нещасних випадків за звітний період із втратою
працездатності на 1 і більше днів; Р — середньоспискова чисель-
ність працюючих за той же звітний період часу.

Якісний показник травматизму, або показник важкості нещас-
них випадків Кв, характеризує середню втрату працездатності в
днях на одного потерпілого за звітний період: 

Кв = Д/n, 
де Д — загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих для
випадків із втратою працездатності на 1 і більше днів.
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Узагальнюючим показником, який показує кількість людино-
днів непрацездат ності на 1000 працюючих, є коефіцієнт
виробничих втрат:

Квв = Кч Ч Кв = 1000 Д/Р.
Але жоден з вищенаведених показників не враховує стійкої

втрати працездат ності та гибелі людей і тому не може повністю
характеризувати рівень травма тизму. Для цього необхідно викорис-
тання принаймні ще одного показника. Таким показником є кое-
фіцієнт нещасних випадків із смертельним наслідком та каліцт вом: 

Кск = nск/n · 100%, 
де nск — кількість нещасних випадків, що призвели до смерті і
каліцтва, n — загальна кількість нещасних випадків.

Міжнародна організація праці використовує коефіцієнт часто-
ти, який показує кількість нещасних випадків, що припадає на 1
000 000 відпрацьованих людино-годин.

Кч МОП= 1 000 000 п/Т, 
де Т — загальний час роботи, людино-годин.

Вищенаведені та інші показники, наприклад коефіцієнт елек-
тротравматизму, дозволяють вивчати динаміку травматизму на під-
приємстві, в галузі, регіоні тощо, порівнювати ці показники, роби-
ти певні висновки, застосовувати організаційні заходи, спрямовані
на профілактику травматизму.

Статистичний метод дає змогу встановити найпоширеніші види
травм та причини їх виникнення, виявити небезпечні місця профе-
сійної діяльності. Це, своєю чергою, дозволяє вжити запобіжних
заходів щодо неотримання травм працівниками підприємств, що
убезпечить їх від набуття непрацездатності та завдання шкоди їх
здоров’ю.
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СЕКЦІЯ IX

НАУКОВІ НАПРЯМИ 
ДИЗАЙНУ БЕЗБАР’ЄРНОГО
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

МУЗЕЙНІ ЗАКЛАДИ ЛУЦЬКА ЯК ОБ’ЄКТИ 
КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ

Антонюк Ігор Валентинович
ІІ курс, група ЗІС–20–1м–1kl, спеціальність «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Пахолок З. О., д. філол. н., професор

Анотація. Подано характеристику основних музейних закладів
Луцька, які мають широкий інформаційний простір та володіють
неоціненним ресурсом для інклюзивної освіти. Представлено аналіз
туристичного потенціалу кожного з них.

Аnnotation. A description of the main museum institutions of Lutsk,
which have a wide information space and have an invaluable resource for
inclusive education. An analysis of the tourist potential of each of them is
presented.

Музейна мережа Волині може стати потужним джерелом
культурного туризму, оскільки в області на 1 січня 2021 р. діють 17
комунальних музеїв і 89 музейних закладів на громадських засадах
(Що таке музейний простір Волині? 2021). У Луцьку працюють такі
музейних заклади.

Волинський краєзнавчий музей (далі — ВКМ), заснований у 1929 р.,
є найбільшим і найдавнішим із нині діючих музеїв Волині. Обсяг
збірки майже 162,5 тис. музейних предметів основного фонду та
трохи більше 15 тис. — науково-допоміжного (Силюк А. М., 2018).
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У своєму складі має п’ять діючих музеїв, насамперед філіал —
Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки
із сектором-музеєм «Лісової пісні» в урочищі Нечимне
Ковельського району. Також функціонує чотири відділи: у Луцьку —
Художній музей, Музей волинської ікони, Музей історії Луць кого
братства та Меморіальний музей В’ячеслава Липин сь кого.

Туристичний потенціал ВКМ полягає у презентації природи,
історії, етнографії, мистецтва краю. Музей зберігає колекції
природничо-наукових матеріалів та геологічних мінералів, рослин і
тварин. Історія Волині представлена пам’ятками археологічної
збірки, нумізматичної колекції, етнографічними матеріалами,
писемними документами, зразками сакрального мистецтва.

Художній музей у Луцьку — відділ ВКМ міститься в колишньому
Будинку повітової канцелярії і шляхетських судів, збудованому
1789 р. на руїнах княжого палацу Луцького замку — визначної
пам’ятки архітектури та історії XIII–XV ст.

Туристичний потенціал — започаткована у XVI ст. родиною
магнатів Радзивілів й поповнена науковими співробітниками
Волинського краєзнавчого музею впродовж другої половини
XX–початку XXI ст. колекція творів образотворчого мистецтва та
скульптури (Зінько Д. А., 2012).

Музей волинської ікони — відділ ВКМ — нараховує більше 1,5
тис. пам’яток сакрального мистецтва, з-поміж них 600 ікон XVI–XIX
ст., предмети металопластики, декоративну різьба та скульптура.
Перлиною збірки є Холмська Чудотворна ікона Божої Матері —
унікальна пам’ятка візантійського мистецтва ХІ–ХІІ ст., одна з
найшанованіших християнських святинь (Єлісєєва Т. М., 2007).

Туристичний потенціал — це єдиний в Україні музей, який
представляє самобутню регіональну школу волинського іконопису.

Музей історії Луцького братства — відділ ВКМ — відкрито на
свято Воздвижения Чесного Хреста 27 вересня 2011 р. у приміщен -
ні колишнього братського Хрестовоздвиженського монастиря в
Луцьку (Рябчикова Ф. Д., 2018).

Туристичний потенціал — це єдиний музей братства в Україні.
У Луцьку як самостійні одиниці функціонують й інші музеї,

наприклад. Волинський регіональний музей українського війська та
військової техніки репрезентує авіаційну і бронетанкову техніку,
артилерійське і зенітно-ракетне озброєння, стрілецьку зброю,
апаратуру і обладнання військ зв’язку. Тут є матеріали військової
історії, які мають музейне значення, — бойові прапори, предмети
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форми одягу й армійського побуту, документи і світлини, твори
мистецтва, військові трофеї (Що таке музейний простір Волині?
2021).

Туристичний потенціал — це єдиний у західному регіоні
України військовий музей з близько 1 000 експонатами.

Іншими музеями є наступні. Музей дзвонів має експонати, між
якими часова відстань у понад 345 р. Рідкісним для України є дзвін
1647 р., тому що багато дзвонів під час Хмельниччини було
перелито на гармати. Його відлито майстром за тільки йому
відомою технологією з використанням рельєфних орнаментів (Що
таке музейний простір Волині? 2021).

Туристичний потенціал — музейний заклад унікальний в
Україні.

Музей книги знаходиться в Луцького замку в будівлі, яка
первісно була повітовою скарбницею. Основна частина колекції —
стародруки, найстарішому з яких майже 400 років (Що таке
музейний простір Волині? 2021).

Туристичний потенціал — рідкісна книгозбірня — дар владики
Варфоломія, архієпископа Рівненського і Острозького УПЦ.

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків відкрив свої
двері відвідувачам 24 серпня 2018 р. Заклад сприяє формуванню
колекції творів провідних українських митців, проводить
виставкову діяльність з метою представлення творчих здобутків
вітчизняних художників в Україні та за кордоном, організовує
науково-дослідницьку роботу для пошуку нових, виявлення
незнаних та повернення в історію мистецтва забутих імен
українських художників. (Що таке музейний простір Волині? 2021).

Отже, культурний туризм як різновид туристичної діяльності
має активно залучати до обслуговування туристів музейні заклади,
які мають широкий інформаційний простір та володіють
неоціненним ресурсом для інклюзивної освіти.
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Анотація. В даній тезі проаналізовано місце універсального дизай-
ну, котрий поступово знаходить підтримку суспільства і займає полі-
тичне місце в системі практичного проектування товарів, послуг та
середовища. Міжнародні конференції демонструють інтерес до
питань універсального дизайну та застосування його принципів.
Метою є стимулювання творчих процесів у сфері універсального
дизайну в багатьох країнах, які були б доступні широкому колу спо-
живачів, стає пріоритетом все зростаючої кількості компані.

Аnnotation. This thesis analyzes the place of universal design, which gra-
dually finds the support of society and occupies a political place in the system
of practical design of goods, services and the environment. International con-
ferences show a growing interest in universal design and the application of its
principles. The aim is to stimulate creative processes in the field of universal
design in many countries, which would be available to a wide range of con-
sumers, is becoming a priority for a growing number of companies.

Якщо враховувати потреби споживачів, мета стає не тільки
соціальною, але й економічною. Застосування принципів універ-
сального дизайну не завжди вимагає додаткових капіталовкладень.
Іноді навпаки. При розумному використанні їх досягнень дає певні
економічні вигоди. У світі нині все менше видань, які дубльовані
шрифтом Брайля, бо зменшилась кількість незрячих людей, які
ним користуються. 

Проте до всіх видань обов’язково повинна додаватись його
електронна версія, яку людина з порушенням зору може відтворю-
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вати на любому пристрої в озвученому форматі. До того ж, елек-
тронні версії користуються всезростаючим попитом у всього на -
селення. 

Таким чином, ситуацією, створеною для певної групи людей,
задоволені всі: споживачі — зручним товаром, виробники — зрос-
таючим попитом. 

Компанія «Good Grips» — це ще один приклад того, яким
чином дизайн певного товару (розроблений за принципами універ-
сального дизайну) може викликати широкий попит. Вона спеціалі-
зується на виробництві кухонного приладдя (ножі для овочів, кон-
тейнери для зберігання харчових продуктів і т. ін.). Сем Фарбер,
засновник компанії «CОРСО» (обладнання та устаткування гірни-
чої промисловості), після продажу своєї компанії пішов у відставку
та оселився у Франції. Одного разу він спостерігав, як його дружи-
на чистила картоплю овочечисткою. 

Дружина Фарбера намагалась з усіх сил вдержати слизький
інструмент рукою, але згодом звернулась до чоловіка: «Ти можеш
щось придумати, щоб не було так боляче моїй руці?» Сем відповів:
«Можливо зможу. Що ти думаєш на рахунок гумової ручки?». Після
розмови Сем Фарбер зателефонував до Нью–Йорка з пропозицією
розробки кращий дизайн кухонного знаряддя для компанії «Good
Grips». 

Можливо, саме цей випадок став сигналом для перегляду асор-
тименту виробів компанії. Її керівництво затвердило нові напрям-
ки розробки дизайну своєї продукції — орієнтування на випуск
товарів, зручних для використання людьми з функціональними
обмеженнями пальців рук. Спеціалісти компанії проводили тесту-
вання своєї продукції на різних етапах прийняття дизайнерських
рішень. 

В даному випадку був застосований головний принцип універ-
сального дизайну: «Всі потреби користувачів мають бути інтегрова-
ні від самого початку процесу проектування». В результаті ніж для
чищення картоплі, або контейнери для зберігання продуктів не
стали дешевше від тих, що випускалися компанією раніше. Вони
певною мірою навіть подорожчали. 

Проте, вся ця продукція стала зручнішою та безпечнішою.
Товари, які компанія розробила для користувачів з певними фун-
кціональними обмеженнями, зацікавили набагато більшу аудито-
рію покупців. У результаті компанія «OXO Good Grips» стала визна-
ним світовим брендом на ринку кухонного приладдя і отримала
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понад 100 нагород за впровадження принципів універсального
дизайну. 

На жаль, у нашій країні застосування принципів універсально-
го дизайну ще не набуло широкої практики. Набутий досвід у цій
сфері країнами світу застосовується вкрай повільно із великими
зусиллями. 
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Анотація. В даних тезах розкрито актуальність доступності до
об’єктів громадського призначення осіб з інвалідністю в Україні.
Визначено види інвалідності та окреслено проблеми реалізації прав
людини особами з інвалідністю. Також охарактеризовано три основні
типи доступності та наведено пріоритетність критеріїв організації
безбар’єрного середовища для осію з інвалідністю.
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Annotation. These theses reveal the relevance of accessibility to public
facilities for people with disabilities in Ukraine. There are identified the types
of disabilities and are outlined problems of realization of human rights by
persons with disabilities. There are also three main types of accessibility and
the criteria for a barrier-free environment for the disabled organization.

Сьогодення ставить перед українським суспільством нові
виклики, триває війна, багато воїнів повертаються з інвалідністю,
тому як ніколи надалі залишається актуальним питання проблем їх
мобільності. За роки незалежності Україна багато зробила в
напрямку створення безбар’єрного середовища, в першу чергу було
ратифіковано низку міжнародних правових актів, які вплинули на
формування соціальної політики в Україні. І найголовніше, почало
мінятися розуміння інвалідності в суспільстві від несприйняття,
заперечення і боязні до розуміння її як природного стану та
компоненту людського різноманіття. Забезпечення доступності
має вирішальне значення у створенні інклюзивного суспільства, в
якому люди з інвалідністю можуть брати активну участь у
повсякденному житті громади. 

Науковці визначають декілька видів інвалідності, це, передусім,
люди, які не бачать або мають обмежений зір; не чують або мають
обмежений слух; мають фізичні порушення, хворі на артрит, які
користуються інвалідними колясками чи ходунками; хворіють,
протягом тривалого часу і мають ускладнення в пересуванні; мають
«невидиму» інвалідність; мають вади ментального здоров’я, наслідки
травм головного мозку, психологічні чи психічні ускладнення [1].

В Україні реалізація багатьох прав осіб з інвалідністю не
можлива через відсутність належного забезпечення доступності.
Наприклад, для того щоб людина з психічними порушеннями
змогла використати своє право на самостійне життя, їй необхідно
мати доступ до лікарень(будь-яких медичних установ), які повинні
включати не лише архітектурну доступність споруд, але й
професійний та коректний підхід до надання послуг зі сторони
медичного персоналу закладів.

Фактично доступність — це показник того, якою мірою продукт
чи послуга можуть бути використанні особою з інвалідністю так
само просто і ефективно, як вони використовуються людиною, яка
не має інвалідності.

У Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю зазначено, що
доступність — це заходи забезпечення для осіб з інвалідністю
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доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до
інформації та зв’язку, зокрема інформаційно-комунікаційних
технологій і систем, а також до інших об’єктів і послуг, відкритих
або таких, що надаються населенню, як у міських, так і в сільських
районах. [2] Прийнято виділяти три основні типи доступності:

1. Архітектурна, яка означає можливість вільного переміщення
осіб з інвалідність. Адже, щоб бути повноцінним учасником
суспільного життя їм необхідно отримати освіту, брати участь у
різних соціальних, культурних, оздоровчих заходах, а для цього
потрібне «безбар’єрне середовище». Створення безбар’єрного
середовища є суспільним благом і тісно пов’язане з соціальним та
економічним розвитком країни в цілому. На жаль, архітектурне
середовище в Україні все ще розраховане на здорову людину,
особливо у маленьких містечках і селах. Проте варто зауважити, що
за роки незалежності України вже і багато зроблено у даному
напрямі, зокрема зміни будівельних норм спонукають будувати
нові будівлі доступні для осіб з інвалідністю. У місті Львові, на
даний, час ми бачимо багато торгових центрів, закладів
харчування, супермаркетів та кінотеатрів, які повністю доступні,
також адаптовано до потреб людей з інвалідність багато навчальних
закладів. 

2. Транспортна доступність означає надання можливості людям
із фізичними, сенсорними або когнітивними порушеннями
залишатися мобільними та користуватися без сторонньої допомоги
усіма послугами і транспортними засобами, які надаються усьому
населенню. Зокрема у Львові останнім часом теж помітні значні
позитивні зміни у цьому напрямі, на багатьох транспортних
маршрутах курсують великі автобуси та тролейбуси без сходинок і з
великою площадкою посередині для зручного проїзду як особі з
інвалідністю, так і батькам з дитячим візочком. У зоні доступу
функціонує сигнальна кнопка до водія та порт для підзарядки
мобільного телефону, але найголовніше те, що там є ремінь
безпеки, яким можна зафіксувати інвалідний чи дитячий візок. 

3. Інформаційна доступність означає подання інформації у формах,
які дозволяють всім користувачам однаково успішно її опанувати та
застосувати. У Львові, наприклад, привертають увагу велика кількість
звукових світлофорів, які пристосовані до людей з вадами зору. 

Загалом можна визначити таку пріоритетність критеріїв
організації безбар’єрного середовища як фізична доступність,
безпека, інформативність, зручність. [3]
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Отже, доступність до об’єктів громадського призначення осіб з
інвалідністю є пріоритетом державної політики усіх розвинутих
країн світу, а універсальний дизайн вже багато років є оптимальним
інструментом досягнення цієї мети. Перед Україною стоїть ще
багато проблем у сфері доступності, вирішення яких забезпечить
рівні можливості для всіх українців.
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РОЛЬ АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКОГО МИСЛЕННЯ
ПРИ ФОРМУВАННІ «УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ» 

ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ільницька Любов Віталіївна
канд. філос. н.

НАПН України

Анотація. Особлива роль архітектурно-дизайнерського мислення
при формуванні безпечного безбар’єрного середовища в історичному
масштабі проявила себе через особистісну професійну ініціативу аме-
риканського архітектора-просвітника Рона Мейса. В свій час
потужні переваги теоретичної ідеї «універсального дизайну» посприя-
ли відкриттю перспективності цього стратегічного виміру, насампе-
ред в реалізації напрямку безумовної доступності при використанні
запропонованих переваг сучасного урбаністичного світу.

Annotation. The important role of architectural design thinking in creat-
ing a safe barrier-free environment on a historical scale has manifested itself
through the personal professional initiative of the American architect-educa-
tor Ron Mace. At one time, the powerful advantages of the theoretical idea of
«universal design» contributed to the discovery of the prospects of this strate-
gic dimension, primarily in the implementation of the direction of uncondi-
tional accessibility using the proposed advantages of the modern urban world.
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Безперешкодне залучення до цікавого і динамічного життя урба-
ністичного середовища абсолютно всіх верств населення, без огляду
на проблеми з пересуванням людей з інвалідністю, має на меті від-
повідально не тільки осягати гуманістичний контекст намірів, але й
демонструвати прагнення по втілюванню сучасних пропозицій
щодо проведення комплексного аналізу оптимальних архітектурних
рішень задля наближення комфортних умов несправедливо обділе-
них увагою осіб з обмеженими можливостями. Початок входження
до такого далекоглядного, насамперед архітектурного поступу, взає-
мопов’язаного з наполегливими дослідними спробами окреслити на
теоретичному рівні «адаптоване поле конкретних завдань» із спеціа-
лізованим змістом врахування не побажань креативно-дизайнер-
ського бачення, а вмотивованого формулювання новітнього прак-
тичного досвіду — архітектурно-мислиннєвого передбачення
сприятливих конструкторських рішень. 

Запит соціуму для спеціалістів креативної сфери відкриває
шлях для оновленого відповідального формулювання не тільки
загальних принципів облаштування чи модернізації спільної тери-
торії багатофункціонального значення, а і кардинального перевті-
лення гуманістичного наміру включення всіх груп населення в
параметри зручного користування атрибутивністю найпростіших
намірів. «Універсальний дизайн враховує людську різноманітність»
[1, с. 97]. Таким чином, універсальність, як безбар’єрний вимір, це
не тільки особливий наголос в теоретичному обґрунтуванні, чи
керівний механізм розважливої соціалізації, а насамперед «уста-
новча системна дія», яка абсолютно затвердженим універсальним
чином враховує всі первинні потреби в перисуванні людей з обме-
женими можливостями. Наразі, історично так склалося, що осо-
бистісно-лідерська позиція в акцентуванні не на попередній архі-
тектурно-дизайнерській мислиннєвій установці щодо адаптації
спроєктованого середовища, яке стандартизовано скомпліктовува-
лось для унормованого життя із посереднім включення інклюзив-
них потреб до реалізації, стала рушійною. Отже, ініціативний фахо-
вий намір відразу спонукав до змін згідно із закладеним
особистісним підходом до створення спільного життєво-потрібно-
го майданчика. «Американський архітектор Рон Мейс, людина-
інвалід дитинства разом з командою архітекторів, інженерів і
дизайнерів запропонував рішення — створити безпечне і комфор-
тне середовище для всіх — універсальний дизайн» [1, с. 97]. Ідея не
пристосування, а напрочуд толерантного врахування прихованих
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диспозицій людей із вадами для скерування всезагальних архітек-
турно-дизайнерських мислєформ в напрямку зручної організації та
втілення розширеного ставлення до вмотивованого проєктування
універсального інклюзивного середовища. 

«Комфортність, надійність та доступність» — це первинні своє-
рідні універсальні ланки запропонованого напрямку ефективного
креативно-конструкторського мислення в формулюванні організа-
ційної основи безбар’єрного середовища. «Безпечність, інформатив-
ність та зручність» — це архітектурно-нормативні орієнтири на фун-
кціональну якість життя універсального призначення. Таким чином,
прикладні ідеї Рона Мейса (1941–1998 рр.) отримали широку під-
тримку в професійних архітектурно-дизайнерських колах однодум-
ців. Переваги цього способу відкриття сучасних можливостей світу в
створенні зручних конструкторських винаходів ознаменувалися в
організації провідного Центру універсального дизайну, а перед цим
Рон Мейс ввів у загальний обіг актуальну програму особливих дій —
специфічний на той час Кодекс доступного будівництва (1973 р.) для
свого рідного штату Північна Кароліна. Надалі, оформлення такого
універсального поступу щодо системного наближення всіх представ-
ників суспільства через моделювання архітектурних зразків. Ідея
Рона Мейса з відправною стратегією універсальності виявилася
надзвичайно популярною. Згодом, ця ж ідея стала провідною в
Сполучених Штатах при «прийнятті національного законодавства,
що забороняє дискримінацію людей з обмеженими можливостями,
Закону про внесення поправок про справедливе житло 1988 року та
Закону про жителів америки з інвалідністю 1990 року» [2]. 

Разом з тим, найвищим проявом архітектурно-дизайнерського
мислення є формування найуніверсальнішої реалізації перспектив-
них завдань під кутом зору найвищого рівня розвитку професійних
творчих якостей з доречним передбаченням усвідомлення значення
безбар’єрного та комфортного існування в універсальних якостях
постійного вдосконалення при проєктуванні середовища доступ-
ного функціонування.
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Анотація. Існуюча система навчання молоді з порушеннями слухо-
вої функції є невід’ємною складовою частиною єдиної системи освіти,
яка в нашій державі унормована законодавчо. Нові сучасні економічні
виклики і повязана з ними конкуренція на ринку праці роблять розгля-
нуту тему гостро актуальною. У роботі представлено огляд думок
ряду педагогів і науковців, а також викладено особисті міркувння
автора з цієї теми, який сам є інвалідом по слуху. Наведено приклади
успішного досвіду деяких київських закладів освіти, у яких створені
умови для успішного навчання нечуючих студентів.

Annotation. The existing system of education of young people with hearing
impairments is an integral part of the unified education system, which is regu-
lated by law in our country. New modern economic challenges and related com-
petition in the labor market make this topic acutely relevant. The paper presents
an overview of the opinions of a number of teachers and scientists, as well as the
personal views of the author on this topic, who himself is hearing impaired.
Examples of successful experience of some Kyiv educational institutions, which
create conditions for successful learning of deaf students, are given.

Конституція України гарантує право кожного громадянина на
доступ до якісной освіти. Це у повній мірі стосується і молоді з
особливисми потребами. На справді після закінчення школи, люди
з порушенням слуху стикаються з проблемами подальшої профорі-
єнтації, в тому числі у отриманні подальшої освіти. 

Жестова мова, якою спілкуються нечуючі щоденно, з одного
боку є природньою, самостійною але з іншого — суттєво відмінною
від загальновживаної мови. Це призводить до перешкод у навчанні,
проблем у суспільному житті та ускладнює подальше працевлашту-
вання осіб з інвалідністю по слуху.

На думку експертів, — загалом жестова мова, це інша комуніка-
тивна діяльність, яка базується на візуальному сприйнятті інфор-
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мації, в результаті чого формується інший понятійний апарат —
образність у відображенні навколишньої дійсності. Педагогічний
моніторинг узагальнює такі складності з якими стикаються люди з
інвалідністю по слуху під час навчання:

1. Відсутність звичного навчального засобу — жестової мови, як
первинного і основного засобу комунікації.

2. Недостатність адаптованої навчальної літератури. 
3. Психологічний стрес через нерозуміння матеріалу.
4. Недостатнє технічне забезпечення учнів та педагогів.
5. Відсутність (неможливість) допомоги з боку батьків. Батьки

працюють, або самі не розуміють матеріал, чи мають недостатні
знання жестової мови для пояснення.

6. Унеможливлення отримання допомоги у чуючих одногруп-
ників. Для цього вони повинні володіти жестовою мовою.

7. Проблеми у побудові стосунків, через відсутність достатньої
комунікативної практики з чуючими людьми [1].

За оцінкою дослідників було встановлено, що тільки 7% змісту
повідомлення передається значенням слів, у той час як 38% інфор-
мації визначається тим, як ці слова говоряться [2, с. 68].

Втрата або зниження слуху — це великий стрес для особистості,
який ставить її у складні умови: виникає почуття власної малоцін-
ності, невпевненості. 

За аналізом думок науковців і педагогів, які опікуються даною
темою, можна зробити висновок, що перспективними визначають-
ся два напрями. 

По-перше, адаптування викладення матеріалу у підручниках,
що є дуже важким для сприйняття. Зазвичай один параграф підруч-
ника містить близько двох десятків нових термінів, слів, прізвищ,
дат. Найбільше відповідає їхнім можливостям і потребам така
модель навчальної програми, яка містить базові поняття з основних
предметів. [1].

По-друге, велике значення набуває зведення мостів між жесто-
вою мовою, писемною і усною формами словесної мови з викори-
станням сучасних мультимедійних засобів та телекомунікаційних
систем. Це є запорукою до підвищення рівня грамотності глухих
осіб і створення умов для їх подальшої самореалізації у житті.
Найефективніше ця робота проходить через запровадження у
навчальний процес двох мов — жестової і словесної.

Розвиток білінгвізму для освітньої інтеграції нечуючих набув
особливої актуальності в останні роки. У 1994 р. Всесвітня федера-
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ція глухих розробила своєрідну концепцію навчання глухих.
Федерація вважає білінгвістичне навчання найбільш перспектив-
ним і повноцінним напрямком в освіті глухих [3, с. 252]. В окремих
закладах спеціальний курс жестової мови вивчають чуючі студенти,
що дає можливість вільно користуватися нею як засобом спілку-
вання з глухими. 

Автором пропонуються приклади успішної органнізації
навчання осіб з вадами слуху. Такими є наступні навчальні заклади.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає

будь-яку дискримінацію людей, забезпечує однакове ставлення до
всіх людей, але створює спеціальні умови для здобувачів освіти з
особливими освітніми потребами. Одним із найперших та головних
завдань університету є підготовка викладацького складу до роботи
в умовах інклюзивного освітнього простору. Ключовим критерієм
інклюзивного викладання є доступність поданого матеріалу з ура-
хуванням різних вимог здобувачів освіти для більш якісного
засвоєння інформації [4].

ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості».
ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» вже 60 років

здійснює професійне навчання глухих студентів. Навчання у закла-
ді організовано таким чином, що під час спілкування та взаємодії
нечуючих та чуючих студентів вони постійно інтегруються. У закла-
ді запровадили українську жестову мову за професійним спряму-
ванням, тобто студентам пояснюють значення специфічних термі-
нів таких, наприклад, як «технічний рисунок», «лекала», «пілочка»
тощо та пропонують жестове позначення термінів[5].

Київський фаховий коледж прикладних наук / Kyiv College of
Applied Sciences.

Пріоритетом перекладачів-дактилологів Київського фахового
коледжу прикладних наук завжди було, є і буде створення для осіб
з порушеннями слуху таких умов, де б жоден з них не відчував себе
відмінним від інших. У Коледжі перекладачі є кураторами інтегро-
ваних груп. Для забезпечення постійного зв’язку зі своїми студен-
тами, перекладачі використовують соціальні мережі (електронна
пошта, Viber, WhatsApp, Telegram), де викладають роз’яснювальну
інформацію, тобто студенти можуть отримати будь-де і будь-коли
відповіді на свої запитання та потрібну для себе інформацію [6]. 

За поданою у роботі інформацією і її аналізом, можна зробити
наступні висновки. 

архітектурного середовища Секція IX



У контексті масштабності проблеми відсутності належного
рівня комунікації осіб із порушеннями слуху з оточенням законо-
давство установлює необхідність здійснення на державному рівні
низки заходів, зокрема щодо визнання, підтримки, заохочення та
сприяння використанню і засвоєнню жестових мов, розроблення
стратегій щодо забезпечення доступності інформаційних послуг та
документів для людей із порушенням слуху.

Рушійною ідеєю для забезпечення вирішення заявленої про-
блеми, є орієнтація на «соціальну модель» у сучасному підході до
інклюзивної освіти, тобто орієнтація на сильні сторони особисто-
сті, де обмежені можливості — проблема суспільства, а визнання
прав особистості — це можливість самостійного вибору навчально-
го закладу та освітніх послуг.
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Анотація. Розглядаються інформаційна логістична та колори-
стична моделі житла. які можуть застосовуватися в квартирі з
малою площею для маломобільних людей. Враховуючи досвід дизайне-
рів, визначено ключові елементи інтер’єру, а саме кольорові рішення,
які можуть для оформлення простору інклюзивної категорії людей. 

426

Секція IX Наукові напрями дизайну безбар’єрного 



427

Annotation. Information logistic and color models of housing are consi-
dered. which can be used in an apartment with a small area for people with
limited mobility. Based on the experience of designers, the key elements of the
interior have been identified, namely color solutions that can create an inclu-
sive category of people.

На сьогодні розвиток технологій для забезпечення повноцінн-
ного життя маломобільних людей досягнув достатньо виского рівня
і продовжує залишатися актуальним питанням з наукового та прак-
тичного боку.

Розробки сучасних дизайнерів та психологів свідчать про те, що
покращити психічне здоровья людини можна за допомогою вико-
ристання допоміжних кольорів, навіть в маленькому приміщенні.
За допомогою кольору можна досягти не тільки відчуття простору
та спокою, що є важливим для маломобільних людей, але й сприя-
ти мозковій та творчій діяльності, тому що зазвичай даний сегмент
населення багато часу проводить в дома. Психологи та вчені прово-
дять безліч тестів, щоб розпізнати вплив кольору на людину.
Найбільш достовірний із них колірний тест Люшера. Він вважав,
що синій для людини — колір спокою та задоволеності. Люди, які
віддають перевагу синьому:впевнені у собі, рішучі, знаходять дип-
ломатичний підхід на вирішення конфліктів; перфекціоністи,
схильні все ідеалізувати (притаманно філософам, письменникам,
творчим особистостям).

Тому, не тільки простір має значення але і його колористична
модель, використання синього та його выдтінків в інтер’єрі для
маломобільних людей є вдалим рішенням. А також використання
інших природніх кольорів, для покращення стану людини тобто(
жовтий, коричневий, бежевий, зелений) кольори природи.
Зроблено висновок, що для допоміжних порувчнів для маломобіль-
ної людини краще використовувати також природні кольори, для
кращого сприйняття допоміжних пристроїв( об’єктів) У цьому
зв’язку необхідно розглянути інформаційну логістику у контексті
кольору. Колір також передає інформацію але більш на психологіч-
ному рівні, сприйняття якої є важливим у житті маломобільної
людини. Тому проектуючи житло для цієї категорії населення
потрібно ретельно підбирати кольорову палітру в оформленні
інтер’єру. 

Сучасний дизайн дозволяє вирішити проблему з допоміжними
конструкціями, такими як поручні, які за допомогою кольору можна
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зробити повноцінними елементами інтер’єру а не просто функціо-
нальним приладдям. Дизайн дає змогу надати естетичних ознак
навіть таким конструкціям и приладдю для забезпечення житла, що
створить для людини з обмеженими можлівостями комфортний
простір. Враховуючи середній рівень ресурсів маломобільної людини
в нашій країні, треба визначити, що її житлова площа зазвичай є
мінімальною. А це може сприяти психічним розладам тому на допо-
могу приходить колористичне рішення с використанням зелених,
синіх, блакитних відтінків. Бажано використовувати світлі тона цих
кольорів. За дослідженнями такі кольори є заспокійливими, проте
використання такіх кольорів в інтер’єрі не завжди є гарним рішен-
ням, так як людина може почати відчувати себе не затишно та не
спокійно, тривожно, тому треба правильно комбінувати ці кольори.

Зелений можна поєднати з бежевим, пісочним і відтінками
коричневого, або у поєднянні з покриттями з флорестичними візе-
рунками, що буде в собі нести інформаційну модель природи, місь-
кого простору, саду, зелені, ща на психологічному рівні, буде покра-
щувати емоційний стан людини.

На думку психологів, щоразу приїжджаючи до моря і вдивляю-
чись в. морську синяву, ми відчуваємо умиротворення і розслаб-
лення. Це і є магія синього кольору. При дозованому використанні
синьо-блакитних відтінків в інтер’єрі, можна досягти такого ж
ефекту, як від споглядання морських хвиль: навколишнє оточення
буде відновлювати душевний спокій, знімати агресію і тривож-
ність, дарувати відчуття спокою. Щоб всім, включаючи людей,
схильних до апатії і депресій, було комфортно знаходиться в
інтер’єрах в синіх тонах, важливо запропоновано використання
наступних рекомендацій:

1. Обирати синій для невеликих просторів. Перевага цього тону
складається в його здатності візуально збільшити приміщення.

2. Для стін і стель та інших великих поверхонь використовувати
світлі відтінки синього (бірюзовий, небесний, сизий, блідо-волош-
ковий,) для акцентів — темні відтінки: ультрамариновий, берлін-
ської блакитни блакиті, сапфіровий. 

3. Дозувати синій і комбінувати його з іншими кольорами і від-
тінками. Найкраще поеднувати синій з такими кольорами як білий,
жовтий, бежевий, коричнвий. Це допоможе розбавити колір, та
надати ще більше простору, та психологічну взаємодії з людиною.

4.Використання відтінків для приладдя по всій оселі з бежевим,
навідміну від синього, зеленого, коричневого, жовтого та їх хромо-
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ваних, металевих, сірих й чорних зразків, оскільки це може виклик-
кати у людини асоціацію с лікарнею. А будинок має нести в собі
спокій, затишок та не нагадувати людині про традиційний інтер’єр
медичних закладів. Відтінки жовтого, зеленого, коричневого
можуть складати основну палітру у вирішенні простору для людей з
обмеженими можливостями, Оскільки ці кольори є природними і
близькими до променів сонця, текстур ландшафтів, рослин і дерев.
Це дозволяє людям з обмеженими можливостями тягнутися до
життя, наповнюватися енергією та почуватися в гармонії. Також
вище згадані кольори використовують в оздобленні скверах, тому
мають позитивний асоціативний ряд. майданчиків, малих форм у
парках і так далі.

Наприклад: у дизайні, зони відпочинку, використати синій
колір на одній стіні та білим зробити три інших, так ми легко
акцентуємо синій колір. Для підтримки синього можна запропону-
вати, синій диван в протележному боці, надати перевагу меблям з
деревини, оскільки первинна асоціація с деревом це захист. Також,
додаванням жовтих елементів ( килиму, текстилю, різних елементів
декору) Можливе вирішення підлоги з імітацією дерева, допоміжні
елементи інтер’єру, для маломобільної людини пофарбувати під
колір стін, щоб вони не так контрастували в інтер’єрі, тим самим як
умовно умога менше нагадувати про себе.

Прикладом рішення для кухні може бути, використання меблів
спокійних відтінків синього, з робочою поверхнею сірого, билого
або під колір світлого дерева. Підлога може бути оздоблена світли-
ми або темними природними кольорами покриттів, підлаштовані
для пересування візком. 

Ванна кімната, одне с найважливіших місць маломобільної
людини, де не обійтись без допоміжних поручнів тому наприклад:
ванну кімнату можна сробити синьою плиткою с використанням
білого, це буде створювати контраст с білими об’єктами, та поруч-
ні зробити синіми, як продовження синьої підлоги, або білим для
розмежування пидлоги та об’єктів, або використати колір дерева
тобто коричневий та різні його відтінкі. Важливо також врахувати
матеріали, які застосовуються, колір на них може виглядати по-різ-
ному. Тому важливо, щоб при візуальному сприйняття елементи
декору і оздоблення створювали враження безпеки, якості, зручно-
сті і надійності.

Висновки. Наведені приклади колористичних моделей, гово-
рять про те, що с малого житлового простору можна сробити
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затишний інтер’єр, де маломобільна людина буде почувати себе
комфортно та жити максимально повноцінним життям, де колір
створює не тільки настрій, але й забезпечує інтер’єр гармонійними
і зручними якостями 
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Анотація. Розглядається сучасні рішення для створення безбар’єр-
ного простору та забезпечення доступності послуг кафе, їдалень і рес-
торанів для дітей з вадами. Вимоги до проектування споруд, засоби
безпеки, зручність, адаптація в соціумі, можливості спортивних
занять та реабілітаційних вправ для дітей з вадами. Наведені при-
клади світового досвіду сучасних інклюзивних майданчиків. Зроблений
висновок про те, що продумане зонування, безпека, використання
сучасних технологій дозволяє адаптуватися та створює комфортні
умови дя дітей з обмеженими можливостями.

Annotation. Modern solutions for creating barrier-free space and ensur-
ing the availability of cafes, canteens and restaurants for children with dis-
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abilities are considered. Requirements for the design of buildings, safety
equipment, convenience, adaptation in society, opportunities for sports and
rehabilitation exercises for children with disabilities. Examples of world
experience of modern inclusive platforms are given. It is concluded that well-
thought-out zoning, safety, use of modern technologies allows to adapt and
creates comfortable conditions for children with disabilities.

Активні розваги на свіжому повітрі є основним видом дозвілля,
що формують у дітей необхідні навички, сприяють фізичному та
психічному розвиткам. Для дітей з вадами ігровий майданчик має
особливо необхідне значення. Безпечність, зручність, адаптація в
соціумі, отримання нових знань та навичок, можливості спортив-
них занять та реабілітаційних вправ є основними вимогами для
обладнання сучасного майданчика. Наразі виникає питання, чому
майданчики, які називаються «дитячими», часто не є передбачени-
ми для всіх дітей? Батьки «особливих» дітей, стикаються з пробле-
мою відсутності обладнання майданчика, тому, вимушені обмежу-
вати перебування дітей з однолітками. Тобто на сьогодні
проектування та дизайн дитячих інклюзивних майданчиків є акту-
альною проблемою і потребує як дослідження з наукового боку, так
і практичних розробок.

За офіційними даними Державного комітету статистики
України до 1999 року в Україні було до 2,3 мільйона осіб, офіційно
визнаних інвалідами, а це 5% населення країни. У 2002 цей показ-
ник зріс до 2,6 мільйона осіб, а це 5,5 відсотків населення України.
До 2014 року в Україні мешкало 2,79 мільйона осіб з інвалідністю. З
початком війни їхня кількість склала 2,8 мільйона. А загалом, за
оцінкхїою ВООЗ, станом на 2011 рік майже 15% населення світу є
неповносправними.

В Україні своїми силами і коштом меценатів створили лише 10
інклюзивних майданчиків — це дуже маленький показник.
Потрібно наголосити, що інклюзивні майданчики для дітей мають
бути у кожному районі міста, враховуючи соціологічні опитування,
статистичні данні та інші соціологічні дослідження. При проекту-
ванні такого виду дитячого майданчика потрібно враховувати особ-
ливості його дизайну. Коли дитячий ігровий простір розробляється
з урахуванням принципів універсального дизайну, то всі сторони,
що взаємодіють на ньому, знайдуть у ньому користь. Коли кон-
струкція, обладнання та елементи підібрані з урахуванням різнома-
нітних потреб розвитку дітей і дорослих, які їх супроводжують, уті-
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лений проєкт є доступним та інклюзивним. Дитячі ігрові простори,
засновані на принципах універсального дизайну, є всеосяжними та
пропонують широкий вибір фізичних і творчих можливостей для
гри. Вони цілеспрямовано розроблені так, щоб діти з різними здіб-
ностями та фізичними можливостями могли грати разом і займати-
ся одними й тими самими видами діяльності.

Хоча зовнішній вигляд та привабливість є суб’єктивними
поняттями, під час проєктування дитячого майданчика слід врахо-
вувати низку естетичних елементів, зокрема колір, фактуру, розмір
та пропорції. Вибір яскравих кольорів для обладнання дитячих
майданчиків важливіший для дітей дошкільного віку, ніж для стар-
ших дітей. Хоча яскраві кольори можуть суперечити природньому
навколишньому середовищу парків, одна з цілей обладнання дитя-
чих майданчиків — забезпечити дітям стимулюючі та веселі вра-
ження. Пропорції дитячого майданчика також важливі. Розміри й
кількість ігрових елементів мають бути пропорційні площі, доступ-
ній для майданчика, та іншим спорудам відпочинку, запланованим
у цьому місці.

Обладнання ігрових майданчиків в Україні в більшій частині
було зроблено на грантові кошти українськими виробниками. Але
враховуючи ряд вимог, втілені варіанти майданчиків не є повністю
придатними і не можуть задовольнити потреби дітей з інвалідністю
та їх батьків.

Наприклад, пісочниця — це дві чаші, які розташовані на різних
рівнях, вони мали б працювати за принципом: верхня — для дітей на
візках, нижня — для решти малюків. Але верхня чаша настільки
висока, що дитина на візку навіть не зможе зазирнути в пісочницю,
та й нижча для того не годиться. Американська організація
KaBOOM, що опікується дозвіллям дітей у США, виділила дев’ять
ключових елементів, які повинні бути враховані у хорошому дитя-
чому майданчику. Зокрема, простір повинен заохочувати дітей до
руху: вони мають бігати, стрибати, лазити, ковзати тощо. Подібні
ігри повинні сприяти комплексному фізичному розвитку та заохо-
чувати дітей до дружніх змагань. Цього можна досягти встановив-
ши, наприклад, паралельні гірки або лазалки. Наявність рухомих
елементів на майданчику також буде плюсом. Зокрема, діти полюб-
ляють гратися з піском, тому не зайвим обладнати пісочницю додат-
ковими елементами: аналогом екскаватора, ситами або вагами.

У Каліфорнії, на території затоки Сан-Франциско, унікальний
ігровий майданчик змінює уявлення про те, хто і як може гратися в
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громадських парках. «Чарівний міст» (Magical Bridge Playground)
доступний для дітей і дорослих, незалежно від рівня їхніх фізичних,
розумових чи сенсорних здібностей. Це один із найбільш іннова-
ційних та інклюзивних дитячих майданчиків у США, і створений
він був завдяки ідеї та зусиллям американки українського поход-
ження Оленки Стеців Віллареаль. У «Чарівному мості» на інвалід-
ному візку можна дістатися практично в кожен куточок: на карусе-
лі, на сцену, до пісочниці, в театр і навіть двоповерховий ігровий
будиночок.

Тема інклюзивних майданчиків стала для України відкриттям,
адже дотепер розважальні простори облаштовували без урахування
потреб дітей з інвалідністю. До того ж їх будували не враховуючи
потреби батьків-інвалідів. 

Ігрові майданчики це «світ в мініатюрі», тому важливо, створи-
ти їх дизайн таким чином, щоб кожна дитина знайшла для себе
щось цікаве та корисне, незважаючи на особливості розвитку та
стану здоров’я. 

Потрібно звернути увагу, що інклюзивний майданчик нового
покоління повинен бути облаштований не тільки ігровими ком-
плексами і гойдалками, а й бути оформлений за наступними прин -
ципами:

Багато простору. Наявність простору на майданчику — важлива
складова для активних ігор і вільного руху дітей. Хоча в Україні
найчастіше вирівнюють простір для дитячих майданчиків, різно-
рівневий ландшафт може стати ще одним цікавим елементом для
гри. Для прикладу, у Королівському парку у Мельбурні пагорб
використали для встановлення гірок різної висоти. Невеликі наси-
пи також можуть стати місцем для підземних тунелів або елементів
скеледрому для дітей. Подібні створені, приміром, у одному з пар-
ків Сіднею. При обладнанні зони для дитячого відпочинку необхід-
но враховувати фактори, що впливають на безпеку під час активних
ігор. Одним з найважливіших умов є оптимальне покриття для під-
логи, яке буде перешкоджати травматизму. 

Куточок творчості. Прагнення до самовираження проявляється
з раннього дитинства. У цьому зв’язку, творчий простір допоможе
крім фізичних якостей розвинути креативність. Доведено, що діти
з фізичними вадами потребують творчої діяльності як умога біль-
ше, для розвитку моторики, мислення та сприяє правильному
функціонуванню нервової системи. Наявність пісочниці і додатко-
вого обладнання, креативних пристосувань цікавих форм спону-
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кають до творчості та комфортного перебування на майданчику.
Адже це необхідно враховувати при проектуванні інклюзивної про-
стору для дітей.

Ландшафт. Озеленення створює додатковий затишок та сві-
жість повітря, наближує людину до природи. Тому важливо облаш-
тувати дитячий майданчик рослинами з низько алергенними вла-
стивостями, з відсутністю гострих голок тощо.

Зонування. Ігровий простір можна зонувати за віковими кате-
горіями: для малюків, дітей початкових класів, підлітків і дорослих,
щоб вони могли об’єднуватися в групи і проводити час за інтереса-
ми. Потрібно облаштувати місця для відпочинку батьків, але зі змо-
гою нагляду за дитиною. Також важливо передбачити місце для
батьків, які можуть проводити час разом з дитиною, наприклад
разом кататися на гойдалках. Описати зовнішній вигляд дитячих
майданчиків у Києві можна чотирма словами: синій, зелений, жов-
тий та червоний. І хоча існує думка, що яскраві кольори краще
сприймаються дітьми, проте ґрунтовних досліджень, які б підтвер-
дили цю гіпотезу, немає. Разом з тим, саме гральні майданчики є
одними з перших архітектурних об’єктів, які формують у дітей есте-
тичний смак. Ще одним прикладом можуть бути майданчики дан сь -
кої компанії «Monstrum». Вони намагаються зробити свої майдан-
чики не лише естетично привабливими, але й розповісти історію.
Наприклад, для зоопарку у містечку Оденс (Данія) компанія ство-
рила величезного дерев’яного лева. Біля бібліотеки міста Орхус у
Данії було створено п’ять тематичних композицій з різних куточків
світу, серед яких китайський дракон, вулкан та бамбукова роща.

Ще одним з елементів якісного майданчика у переліку організа-
ції KaBOOM! є об’єднання у просторі різних поколінь. Якісний
майданчик повинен забезпечувати дозвілля для всієї родини. Перш
за все, гральні елементи мають відповідати потребам людей різних
вікових категорій та бути розділені на відповідні зони.
Найпоширенішим є поділ на такі вікові категорії: 6–23 місяці, 2–5
років, 5–12 років. Окремі елементи можуть бути також розраховані
на підлітків та дорослих. Наприклад, гойдалки, на яких батьки
можуть кататися разом з дітьми. Крім власне дитячого майданчика,
простір також повинен забезпечувати комфортне середовище для
батьків, адже вони проводять там чимало часу. Найпростіше рішен-
ня включає зручні лавки та тінь. Проте поблизу майданчика можна
забезпечити місця на газоні або столики для пікніку, кафе тощо.
Таке рішення також сприятиме спілкуванню між батьками.
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Чимало сучасних дитячих майданчиків мають нейтральну коль-
орову гаму, що досягається за рахунок використання натуральних
матеріалів. Проте існують і яскраві приклади. Зокрема, конструкції
американської компанії «Landscape structures» не можна назвати
блідими чи невиразними. При цьому вони обирають кольори,
надихаючись природними об’єктами, та поєднують їх у гармонійні
палітри.

Безпека. Оформляючи ігрові майданчики, слід пам’ятати, що
місце для дітей в першу чергу має бути безпечним. Якщо погляну-
ти на чотири найкращих дитячих майданчики Австралії за версією
Австралійського інституту ландшафтної архітектури, можна заува-
жити, що усі вони зроблені з дерева. Наразі дерево є дійсно дуже
хорошим рішенням, це безпечний та екологічний матеріал, що
надає майданчику органічного вигляду. Звісно, конструкції можуть
бути пластиковими, проте це повинні бути високоякісні полімери. 

Ігрові комплекси для дітей з обмеженими можливостями відріз-
няються від звичайних тим, що до них (або на них, як у випадках з
гойдалками або каруселями) можна зручно під’їхати на інвалідному
візку. Вони є зручнішими у користуванні, ніж звичайні, як для самих
малих дітей або підлітків, так і для дорослих, які їх супроводжують.

Інша особливість інклюзивних ігрових комплексів полягає у
підвищеному рівні безпеки, що дає можливість дітям з інвалідністю
почувати себе більш захищеними, ніж на звичайних ігрових май-
данчиках.

Суттєвими особливостями комплексів для дітей-інвалідів, які
відрізняють їх від інших, можна назвати наступні:

– Збільшена площа майданчика, що забезпечує вільний доступ
до будь-якого ігрового снаряду;

– Наявність зручних поручнів для безпечного пересування;
– Широкі пандуси для комфортного в’їзду і виїзду дитини на

інвалідному візку;
– Наявність спеціальних кріплень для фіксації коляски на гой-

далках та каруселях;
– Присутність ігрових елементів з великою кількістю дрібних

деталей для розвитку тактильних навичок слабозорих дітей.
Інклюзивні майданчики є цілком зручними також і для розваг

здорових малюків, що дозволяє дітям бавитись разом. Це є надзви-
чайно важливим для соціалізації особливих хлопчиків та дівчаток.
В такому інклюзивному просторі діти з обмеженими фізичними
можливостями не почуватимуться відокремленими від здорових
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малюків, легше зможуть знайти спільну мову з іншими та завести
собі друзів. Ігрові майданчики часто сприймаються, як місце для
розваги дітей. Але у нас є пара заперечень з цього приводу. По-
перше, дітям такі локації потрібні не стільки для розваг, скільки для
розвитку. По-друге, дорослим теж корисно відвідувати громадські
майданчики, бо це допомагає знизити стрес, поліпшити самопо-
чуття й істотно розширити коло спілкування.

Втілення у життя Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю,
з метою зниження їх дискримінації, забезпечення гідного рівня
якості життя шляхом створення інтегрованої спортивно-ігрової
зони відпочинку для осіб з особливими потребами, а також всіх
дітей молодшої школи, а саме: створення доступності фізичного,
соціального, культурного середовища, усунення перешкод та
бар’єрів, без чого особам з інвалідністю неможливо користуватися
повною мірою всіма правами людини і загальними свободами.

Необхідність створення відповідних зон відпочинку також обу-
мовлена відсутністю аналогічних майданчиків на яких було б зібра-
но сучасне спортивно-ігрове обладнання. Втілення у сучасне життя
даного проєкту сприяє практичній реалізації подолання бар’єрів у
сприйнятті суспільством людей з особливими потребами.

Основною метою проєкту є створення рівних можливостей усіх
категорій дітей та організація дозвілля та відпочинку шляхом
облаштування інклюзивного ігрового майданчика на території
початкової школи.

Дитячий майданчик повинен стати тим простором, де має бути
місце рухливим та розвиваючим іграм, де безпечно і затишно, де
можна дружити і спілкуватись, де окрім всього виховуватиметься і
самостійність і відповідальність один за одного, де можливості
рівні для кожного, де можна побачити і відчути справжнє радісне
дитинство. При плануванні дитячого майданчику необхідно особ-
ливу увагу приділити її дизайну. Перш за все, ігровий майданчик
повинен мати привабливий вигляд для дитини. Сучасний дизайн,
якість матеріалів та безпека конструкцій — ось ті параметри, які
зроблять дитячий майданчик тим простором, де відчуватиметься
радісне дитинство. Адже у маленькій людині закладено багато енег-
рії, яку вона для повноцінного росту і розвитку повиненна реалізо-
вувати кожен день.

Інклюзивний дитячий майданчик має стати цілим унікальним
світом, дивовижним, особливим, таким не схожим на жодні із стан-
дартних майданчиків, на яких діти грались до цього. І найголовні-
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ше, такий дитячий майданчик стане доступним для всіх без винят-
ку — для дітей із різного виду нозологіями — для дітей із порушен-
нями опорно-рухового апарату, мовленнєвими, слуховими та зоро-
вими порушеннями, синдромом дефіциту уваги та
гіперактивністю, розладами аутичного спектру, затримкою психіч-
ного розвитку тощо).

Правильне облаштування ігрового майданчика дозволяє забез-
печити всебічний розвиток. Це простір для різних ігор. При ство-
ренні дизайну потрібно продумати кожну деталь, щоб стимулювати
фізичний і розумовий розвиток, розробити різні зони:

1. Активні. Дизайн стимулює фізичну активність.
2. Сенсорні. При оформленні використовуються конкретні

текстури поверхонь.
3. Творчі. Благоустрій території сприяє прояву фантазії, самови-

раження.
4. Маніпуляційні. Це будівництво споруд, заливка, просіюван-

ня та інші заняття.
5. Соціальні. Розміщення об’єктів продумано так, щоб діти

могли взаємодіяти один з одним.
6. Споглядальна. Територія ігрової зони дозволяє розглядати,

думати, мріяти, відпочивати.
Висновки. На сьогодні проектування та дизайн дитячих інклю-

зивних майданчиків є актуальною проблемою і потребує як дослід-
ження з наукового боку, так і практичних розробок. Дитячі майдан-
чики, на яких дітям весело і цікаво, встановлюють різних розмірів і
конструкцій. Фантастична ігрова зона може виглядати як дикий
лісовий гай, казкове село або інша дивовижна концепція.

Список використаних джерел

1. ДБН В.2.2-40:2018. ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД.
Основні положення.

2. Гра не для всіх — https://zaxid.net/projects/gra_ne_dlay_vsih/
3. Інклюзивні ігрові майданчики, проводимо активно час на свіжому

повітрі — https://inkluzia.com.ua/inkluzivni-igrovi-maydanchiki-provodimo-
aktivno-chas-na-svizhomu-povitri/

4. Включити всіх: яким має бути інклюзивний ігровий майданчик —
https://osvitoria.media/experience/vklyuchyty-vsih-yakym-maye-buty-inklyu-
zyvnyj-igrovyj-majdanchyk/
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ МОБІЛЬНОСТІ 
В УМОВАХ СУЧАСНОГО МІСТА

Петренко Тетяна Володимирівна
старший викладач кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
lidatanya@ukr.net

Анотація. Сучасне місто має багато проблем щодо мобільності
людей з інвалідністю. Проєктування та створення належного середо-
вища в місті. Недостатньо пристосована інфраструктура міста,
практично недоступний публічний простір, наявність доріжок для
людей з вадами зору, не дає можливостей рухатись безпечно, прокла-
дання маршруту пересування містом, створює реальну проблему.
Включити у всі проєкти щодо мобільності перебування та пересуван-
ня містом принципи Універсального дизайну прийнятих розвиненими
країнами.

Annotation. The modern city has many problems with the mobility of
people with disabilities. Designing and creating a proper environment in the
city. Insufficiently adapted infrastructure of the city, practically inaccessible
public space, availability of paths for the visually impaired, does not allow to
move safely, paving the route of movement through the city, creates a real
problem. Include in all projects on mobility of stay and movement of the city
the principles of Universal Design adopted by developed countries.

Сучасне місто — наповнено багатьма перешкодами для людей з
інвалідністю (ураженим опорно-руховим апаратом, з вадами зору
та слуху). При проєктуванні

та створенні мобільного середовища, слід враховувати такі про-
дукти і послуги, які б несли користь та були безпечними, на всіх
етапах їх експлуатації.

Недостатньо пристосована інфраструктура міста; практично
недоступний публічний простір (лише окремі місця в центрі, але
дістатись неможливо); відсутність підйомних пристроїв (ліфти,
платформи); відсутність пандусів (при їх наявності, практично без
допомоги сторонніх, пересуватись дуже важко); навіть, наявність
доріжок для людей з вадами зору, не дає можливостей рухатись без-
печно, бо хаотичне паркування транспортних засобів несе небезпе-
ку; у місті практично відсутні світлофори із звуковим супроводом,
що знову обмежує рух людей із вадами слуху (час переходу дороги
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дуже малий); прокладання маршруту пересування містом, створює
реальну проблему, оскільки треба допомога інших людей.

Споруди закладів охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг,
магазини, розважальні центри, адміністративні та обов’язково
робочі місця (незалежно від їх розташування) мають включати
наступні вимоги:

1. Доступність і безбар’єрність.
2. Простота у використанні механічних засобів.
3. Гнучкість під час експлуатації електронними пристроями.
4. Достатність розмірів і простору для пересування.
5. Адекватність фізичним можливостям.
6. Соціальний аспект пристосування до робочого місця.
7. Належна навігація для пересування.
Отже, враховуючи проблеми мобільності людей з інвалідністю,

на нашу думку, слід включити обов’язкову відповідальність адмі-
ністрації міста, району, закладів обслуговування та роботодавців за
недотримання вимог облаштування безбар’єрного простору вимо-
гам ООН, ВООЗ та ЮНІСЕФ. Включити у всі проєкти щодо
мобільності перебування та пересування містом принципи
Універсального дизайну прийнятих розвиненими країнами.

ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН 
У СФЕРІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

Сулак Владислав Сергійович
Студент групи ДЗ-20-М кафедри дизайну 

Відкритого міжнародного інституту розвитку людини «Україна»

Анотація. Автомобілебудування є однією з основних сфер дизайну,
що формують якість життя суспільства у цілому, та кожного інди-
відуума окремо. Даний напрямок має задовольняти потреби спожива-
ча з різними потребами у тому числі й потреби людей, котрим не під-
ходять стандартні конфігурації особистого транспорту.
Проаналізований рівень інклюзивного дизайну у сфері автомобілебуду-
вання на даний момент. Проведена спроба спрогнозувати майбутнє
інклюзивного дизайну у сфері автомобілебудування.

Annotation. Аutomotive has appeared to be one of the few main areas of
design, that is shaping a quality of society’s life in general, and each indivi -
dual particularly. This sphere supposed to meet the needs of various con-
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sumers, including people for whom standard configuration of individual
transport is simply not suitable. There is an analysis of the level of inclusive
design in automotive sphere of nowadays. As well there is an attempt to pre-
dict the future of inclusive design in automotive sphere.

Перші паростки автомобільної промисловості з’явились ще у
XVIII ст. Це був прототип тягача для гармат, котрий працював на
паровій тязі, воєнна сфера завжди підштовхувала до створення
чогось принципово нового, і цей раз не став винятком. Проте цього
разу далі кількох прототипів справа не дійшла. Все ж ідея як така
забута не була і найбільш стрімкого розвитку концепція особисто-
го транспортного засобу набула вже як відгук на потребу окремої
людини у найменш енергоємному та найбільш комфортабельному
пересуванні від точки А до точки Б, якого лише можна досягнути.
Ідея була настільки амбіціозною що у часи коли у людей була лише
сміливість на таке уявлення не могло бути й мови про те щоб зро-
бити такий складний набір механізмів справді таким зручним яким
хотілось би, а щоб цей транспорт був зручним для всіх — було деся-
тим питанням до якого діло не доходило б просто за рахунок техно-
логічної незрілості людства на той момент. А окрім пристосування
особистого транспортного засобу під потреби людей з обмеженою
рухливістю, неможливою було й ефективне пристосування громад-
ського транспорту, таким чином контур цієї проблеми покриває
поняття транспорту як таке. 

Найпростішою мірою для громадського транспорту є мінімаль-
на різниця у висоті між платформою очікування транспорту та
порогом самого транспорту, по такій логіці з роками старі вагони
трамваїв з їх високими сходами стали все більш подібними на кон-
фігурацію вагону у метро, де між одною підлогою та іншою різниці
у висоті нема. Складність тут у тому, що кожна без виключень стан-
ція має бути пристосованою відповідним чином на кожному етап,
тим не менш суспільство у будь-якому розвиненому місті працює у
цьому напрямку. Також з більш універсальних засобів для яких не
потрібні спеціально обладнані станції на сьогодні існують механіз-
ми, котрими обладнують громадський транспорт, і за їх допомогою
користувач інвалідного візку має змогу без особливої сторонньої
допомоги потрапити до маршрутки, автобусу, тролейбусу тощо. Це
обладнання являє собою своєрідний ліфт, котрий кріпиться прямо
біля входу у транспортний засіб. У найбільш продуманому екзем-
плярі цього механізму під кінець роботи платформа складається
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удвоє та стає у вертикальне положення, займаючи при цьому
досить мало місця у готовності до наступного використання. 

Що стосується особистого транспорту — є дві категорії присто-
сування цього виду транспорту для користування людьми з обме-
женою рухливістю:

1. Як і з громадським транспортом — додаткові механізми та
модифікації що суттєво міняють рівень зручності для конкретного
користувача залишаючи автомобіль більш менш таким, яким він
був до модифікації.

2. Створення принципово нового автомобілю який зовнішнім
виглядом лише дає підказки про те, що має у собі конструктивні
особливості а його інтер’єр, натомість, цілеспрямовано і з нуля
проектувався для користування ним конкретним користувачем. 

Перший варіант включає в себе, по перше, встановлення меха-
нізму що дозволить користувачу сісти за кермо автомобілю відпо-
відно до потреб які є у даного конкретного користувача і з макси-
мально можливим рівнем комфорту. Потрапляючи у інтер’єр стає
друге питання, — керування. Тут на поміч приходять різноманітні
конструкції, метою яких є максимально об’єднати всі інструменти
керування особистим транспортним засобом та помістити їх яко-
мога ближче один до одного і у місці, що буде найзручнішим для
користувача. Для прикладу — це може бути система невеликих
важелів що кріпляться на кермі, та навколо нього, ці важелі дозво-
ляють без особливих зусиль задіяти педалі таким чином, неначе
вони знаходяться під рукою, а також, в залежності від потреб, —
цей інструментарій можна збільшити, додавши на дане кріплення і
інші функції, окрім управління педалями. Основною умовою для
обладнання автомобілю таким чином є наявність автоматичної
коробки передач. Таке обладнання виробляється як окремими
організаціями як єдиний їх продукт, а також у відомих автомобіль-
них брендів, у конкретних моделях подібні установки існують у
вигляді додаткових опцій. 

З автомобілями що були спроектовані з конкретною метою бути
у користуванні людей з обмеженими можливостями справа дещо
інша. Допоміжні модулі перераховані вище тут виконані як основ-
ний засіб керування, і педалей як таких нема, і у цілому усередині
такого автомобілю кожна деталь на своєму місці і не виглядає як
щось додаткове, що зменшує і візуальне навантаження і полегшує
освоєння транспорту. Також внутрішній простір у деяких випадках
переосмислений повністю, і у деякі екземпляри користувач
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потрапляє через єдині передні двері, котрі відкриваються цілою
секцією разом із лобовим склом, і також користувачеві не потрібно
пересідати з візку у крісло автомобілю, у таких конфігураціях візок
і слугує кріслом що просто зручно фіксується в автомобілі. Як і у
будь-якій іншій сфері — і тут проектування з нуля з певною метою
очевидно виграє у модифікації за потребою. Але тут критично
порівнювати не доводиться, так як попередній спосіб доступніший
і має набагато більше розробок, у той час як спроектованих спеці-
ально автомобілів хоча й стає більше з часом, але вони є рідкістю,
особливо на наших дорогах. 

Також варто зауважити ще один простий факт, — велика надія є
на основний виток розвитку транспорту. Сфера автомобілебудуван-
ня стрімко прямує вектором автопілоту і максимального комфорту
для користувача. Нові концепти автомобілів, саме робочі прототи-
пи від іменитих брендів знаходяться лише в одному невеликому
кроці від того, щоб бути зручними абсолютно для всіх. Зручними
вони можуть бути як для людей з обмеженою рухливістю, так і з
обмеженням органів сприйняття. Це тому що автомобілі мають у
собі опцію, котра дозволить будь-кому просто розміститись у
затишному кріслі, а всю відповідальність за реакцію на зовнішні
умови, швидкість, вибір найоптимальнішого маршруту тощо візьме
на себе комп’ютер, у порівнянні з яким навіть найкращі пілоти
формули один — новачки за кермом. Тож коли прийде час, і ці кон-
цепти перетворяться у серію — не доведеться мислити про комфорт
конкретної людини, бо зручно стане всім. 

Список використаних джерел

1. Стаття «П’ять кращих машин для людей з обмеженою рухливістю» За
версією сайту «BraunAbility»: https://www.braunability.eu/en/learn/the-5-
best-cars-for-people-with-disabilities/

2. Стаття «Вибір машини для літньої людини та людини з обмеженою
рухливістю» за версією сайту «RiDC»: https://www.ridc.org.uk/news/drivers-
specific-disability

3. Стаття «Це змінило моє життя» від сайту «IrishTimes»:
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/it-changed-my-life-the-
front-loading-car-for-disabled-drivers-1.3129402
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ОЗЕЛЕНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 
З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ 

ЩОДО МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Целовальнікова Анастасія Андріївна
ст. гр. ДЗ-20-М кафедра дизайну

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Хавхун Галина Миколаївна

канд. архіт., доц. кафедри дизайну
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

kafedra_dizaina@ukr.net

Анотація. Розглядаються основні види впровадження природних
елементів у громадські будівлі. Сформульовані вимоги щодо доступ-
ності мало мобільних груп населення до громадських будівель з озеле-
ненням. Зроблений висновок про те, що при влаштуванні озеленення в
громадському просторі повинні бути забезпечені: доступність для
маломобільних, безпека перебування, орієнтування, отримання інфор-
мації для осіб із порушенням зору. Слід також передбачати універсаль-
ні елементи обладнання, які використовуються усіма групами насе-
лення. Озеленення інтер’єрів громадських будівель є активним
формотворчим елементом і бере участь в композиційній організації і
формуванні дизайн-образу інтер’єру.

Annotation. The main types of natural elements introduction into the
public buildings are considered. Requirements for the accessibility of people
with limited mobility to public buildings with the landscaping have been for-
mulated. It is concluded that when arranging the landscaping in a public
space the following should be provided: accessibility for people with limited
mobility, safety of stay, orientation, obtaining information for the visually
impaired. Universal equipment items used by all groups of the population
should be also provided. The landscaping of public buildings interiors is an
active formative element and participates in the compositional organization
and formation of the interior design image.

Різноманітні фактори, що пов’язані з урбанізацією, негативно
впливають на фізичний та психологічний стан людини. Одним із
засобів покращення мікроклімату середовища є застосування озе-
ленення для створення умов, наближених до природних. Рослини
очищають повітря, наповнюють його корисними речовинами —
фітонцидами, підвищують вологість повітря, створюють сприятли-
вий мікроклімат, покращують його емоційний фон. Тому, включен-
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ня природних елементів в інтер’єрне середовище є актуальною
темою сьогодення.

Багатий досвід якісного впровадження природного компонента
у громадське середовище мають Китай, Японія, Корея, Об’єднані
Арабські Емірати та інші країни, де ландшафтний дизайн є важли-
вою складовою національної культури. В Україні теж відновлюєть-
ся популярність озеленених атріумних просторів, оранжерей,
зимових садів з використанням сучасних методів. Основними вида-
ми впровадження природних елементів у громадські будівлі є: квіт-
ники, вертикальне озеленення, фонтани, флораріуми. Завдяки
створенню технологій стабілізованих рослин стало можливим
впровадження цього виду природних елементів незалежно від дже-
рела освітлення.

Наукові дослідження із зазначеної теми проводяться за наступ-
ними основними напрямками: архітектурно-планувальні і компо-
зиційні прийоми розміщення озеленення в інтер’єрах будівель;
покращення мікроклімату середовища та його сприятливої дії на
організм людини; енергозбереження; ресурсозбереження.
Створення природного середовища під дахом вимагає підключення
складних будівельних, інженерних і агротехнічних технологій жит-
тєзабезпечення рослин.

При проектуванні озеленення громадських просторів необхідно
враховувати вимоги щодо доступності мало мобільних груп насе-
лення, починаючи з входів до будинків, дверей ліфтів, сходів, бор-
дюрів, турнікетів, конструкції транспортних засобів. Деякі незруч-
ності створюють також пороги, елементи малих архітектурних
форм, відсутність поручнів.

Для мало мобільних відвідувачів необхідно передбачати зелені
куточки з лавочками і місцем для інвалідного візка. Такий візок
потребує для розвороту простору 1,5Ч1,5 м. Необхідне правильне
влаштування пандуса, безпечний ухил кожного маршу пандуса не
повинен перевищувати 8% (1:12). Нахил поверхні доріжки не пови-
нен перевищувати 1:20. Ширина пандуса при односторонньому
русі повинна бути не менше 1,2 м, при двосторонньому — не менше
1.8 м. З обох боків сходів або пандусу на висоті від 0,8 м до 0,92 м та
на відстані 0,04 м від стіни треба передбачати поручні круглого або
прямокутного профілю, зручного для обхвату рукою. Тактильні
направляючі смуги повинні забезпечувати вільну навігацію (орієн-
тування), яка допомагає знайти необхідний та безпечний напрямок
руху [1].
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Таким чином, при проектуванні озеленення для громадських
будівель, повинні бути забезпечені: доступність для маломо більних,
безпека перебування, орієнтування, отримання інформації для осіб
із порушенням зору. Слід також передбачати універсальні елементи
обладнання, які використовуються усіма групами населення.

Озеленення інтер’єрів громадських будівель є активним фор-
мотворчим елементом і бере участь в організації функції, яка стала
помітним стилістичним напрямком, композиційній організації і
формуванні дизайн-образу інтер’єру.
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Анотація. Розглядаються сучасні рішення та розробки в області
розширення кола сприйняття для сліпих, а також ідеї та концепти
арт об’єктів для людей з порушенням зору. Технологічні та дизайнер-
ські рішення питання організації інклюзивного простору в контексті
виставок, а також повсякденного життя. Наведені сучасні приклади
розробок приладів та технологій для підвищення рівня життя сліпих
людей, а також методи відновлення зору. Зроблено висновок, що
сучасні технології разом з інклюзивним дизайном можуть значно під-
вищити рівень життя сліпих людей та зробити їх досвід сприйняття
навколишнього середовища більш насиченим, або навіть, у найближчо-
му майбутньому майже повністю зняти з них обмеження. 

За інформацією наданою Всесвітньою організацією охорони
здоров’я, в світі нараховується понад 38 млн сліпих людей, а також
біля 110 млн мають серйозні порушення зору.

архітектурного середовища Секція IX



Дев’яносто відсотків інформації про навколишній світ людина
отримує через зір, тому позбувшись цього засобу сприйняття її
життя неймовірно ускладняється. Тому усі розвинені країни світу
мають програми інклюзивності для таких, та інших людей з обме-
женнями, створюючи тактильні доріжки, переходи зі звуковими
сигналами, пандуси, тощо. Зазвичай, ці заходи стосуються найбільш
життєво-необхідних та буденних потреб цих людей, залишаючи
естетичні без уваги. Таким чином, сліпі люди залишаються обмеже-
ними у сприйнятті творів мистецтва, маючи можливість насолоджу-
ватись тільки аудіо медіумом нашої культури. Також, традиційні
заходи інклюзивності здебільшого роблять участь у звичайному
житті просто можливою, а не зручною. Річ у тім, що більшість тра-
диційних заходів є досить старими, розробленими ще у середині
минулого століття, якщо не раніше. Зараз, коли технології зробили
величезний крок уперед і продовжують це робити кожен рік, з’явля-
ється усе більше доступних розробок створених для спрощення та
підвищення рівня життя людей з обмеженими можливостями.

Хоча цей метод є досить старим, але головна ідея аудіокниги
зараз переживає нове переродження. Аудіокниги вперше почали
видаватися у сімдесяті роки минулого сторіччя, у першу чергу для
дітей дошкільного віку, що не вміють читати, або як цікава альтер-
натива традиційним паперовим книгам. Але досить швидко стало
очевидним, що аудіокнига була дуже зручною альтернативою
шрифту Брайля для сліпих, коли це стосується великих об’ємів тек-
сту. Зараз, аудіокниги є чи не найпопулярнішим засобом ознайом-
лення з літературою, доступним в тому числі і сліпим.
Більш сучасною ітерацією ідеї про перетворення тексту у звук стали
доступні синтезатори мовлення. Перші розробки синтезаторів мов-
лення з’явилися ще у п’ятдесяті, але загальнодоступними і прак-
тичними вони стали вже ближче до дев’яностих. Звичайно, функції
голосового сповіщення в різних годинниках, пейджерах, навіть
мобільних телефонах існували і раніше, але практичним і приєм-
ним (в плані звучання голосу) засобом розширення кола сприйнят-
тя для сліпих це стало лише відносно нещодавно. Зараз існує вели-
ка кількість так званих «описувачів екрану», що здатні розпізнавати
текст на інтерфейсі комп’ютерів, смартфонів чи планшетів та зачи-
тувати його для користувача, наприклад, Kortana або Windows
Screen Narrator від Microsoft. Також розвиток у сфері розпізнавання
мовлення дійшов до того рівня, що користувач може взагалі не
використовувати клавіатуру та не торкатися приладу, цілком покла-
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даючись на його мікрофон та динаміки. Серед найбільш відомих
«помічників» — Аліса від Яндекс, Siri від Apple та Google Assistant
від Google. Хоча ці програми варіюються по ступеню корисності,
але усі вони дають можливість сліпим людям використовувати
сучасні технології. 

Усі вище описані приклади використовували аудіо формат для
заміни функцій зору, однак наступні приклади будуть використову-
вати наші інші почуття. І хоча використовувати нюх чи смак для
цього було б не дуже доцільно, то наше тактильне сприйняття
достатньо чутливе для того щоб давати нам вичерпну інформацію
про навколишній світ. Роздільна здатність нервових кінцівок на
наших пальцях та долонях дозволяє сліпим людям читати текст
Брайля, а ступні можуть відчувати тактильну доріжку під ногами
навіть через підошву. Тому не дивно, що існують розробки, які нама-
гаються перенести візуальний медіум у тактильний, даючи користу-
вачу корисну та практичну інформацію про навколишній світ. 

Подібні розробки можна поділити на два типи: ті які передають
інформацію через вібрацію, та ті які передають її через тиск на
шкіру. Перші мають перевагу більшої роздільної здатності в інтен-
сивності сигналу, у той час як другі можуть краще передавати інфор-
мацію про конкретне місце на тілі людини на яке вони спрямовані. 

Цікавим, хоча й маючим не зовсім пряме відношення до сліпих,
прикладом першого типу є вид вібро-браслетів подібних до розум-
них годинників. Влаштований в них мікрофон перетворює звук у
вібрації різної інтенсивності, які, хоча і не можуть повноцінно від-
творити звук, але дозволяють глухим людям, або людям з поганим
слухом відчувати інтенсивність звуку навколо та розрізняти інтерва-
ли між піками. І хоча ця розробка створена в першу чергу для глухих
людей, цілком можливо використовувати її для допомоги сліпим.
Так, існують досить подібні по своєму принципу розробки, що замі-
няють собою палицю-щуп для сліпих та поводиря, використовуючи
сенсори та датчики для того щоб «бачити» навколо і передавати зіб-
рану інформацію користувачу тактильними засобами. Наприклад
тактильний ціпок з вібро-мотором, який використовує лазер у своїй
передній частині для того щоб вимірювати відстань до перешкод, та
передає цю інформацію через інтенсивність вібрації в рукояті. 

До другого типу, можна віднести концепт розроблений інжене-
ром, Ютьюб інлюєнсером, який дозволяє використовувати свій
IPad як поводиря. Розробка являє собою чохол для планшета з мат-
рицею із дюжини точок, які здатні тиснути на руку, покладену
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поверх них з трьома рівнями сили тиску. Чохол з матрицею підклю-
чається до планшету та використовує його камеру та LIDAR (датчик
глибини) для створення зображення навколишнього світу, після
чого воно передається на тактильний екран, матрицю на чохлі. Хоча
роздільна здатність такого приладу не є досить високою аби бути
помітно практичною, але у тестах, цей пристрій дозволяв людям із
зав’язаними очами більш менш успішно орієнтуватись у просторі. 

Цю концепцію цілком можна було б розширити, об’єднати з
іншими, такими як передача інформації за допомогою вібрації та
звуком, і використовувати як зручний та практичний гаджет, або їх
мережа, аби допомагати сліпим людям. Наприклад, тактильні при-
лади можна розміщувати не тільки на долонях та пальцях рук, але й
на ногах, адже вони майже настільки ж чутливі як і руки. Голосовий
помічник, можна було б об’єднати з технологією розпізнавання
об’єктів, що стоїть за Google Lense, тим самим створивши електрон-
ного поводиря в телефоні. Під’єднавши до телефона з цим поводи-
рем тактильні прилади, можна було б дати можливість незрячій
людині брати об’єкти та навіть відчувати їх на відстані за рахунок
поєднання технологій LIDAR-у та розпізнавання предметів.
Пальчатки з вібромоторами могли б вести руку людини у просторі
до предмету який людина бажає взяти використовуючи інформацію
з телефона. Звичайно, ніякі технології не ідеальні, тому до такого
електронного поводиря можна було б додати сервісний центр, де
людина-оператор могла б підключатися до телефону сліпої людини
(за її згодою) та допомагати у питаннях які не може вирішити при-
стрій. Така система могла б значно підвищити рівень життя сліпих
людей давши їм можливість самостійно орієнтуватись, навіть у
незнайомих місцях та повноцінно користуватися загальними, не
інклюзивними предметами побуту. Крім того, завдяки використан-
ню смартфона, як головного елементу системи, можна було б знач-
но опустити ціну на цю систему, в порівнянні з іншими приладами. 
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тутуУніверситету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА ТЕО-
РІЄЮ ПАРСОНСА
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Бородіна О. С., к. п. н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
СЕНСОРНО-ІНТЕГРАЦІЙНА ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД КОРЕКЦІЙ-
НО- РОЗВИВАЮЧОЇ РОБОТИ

Ващенко Ю. О., к. т. н.,  викладач вищої категорії Київського фахово-
го коледжу прикладних наук
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ДІТЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Віслоцька В. В., студентка ІV курсу, група ФТ-18-1,спеціальність
«Фізична терапія, ерготерапія» Житомирського економіко-гуманітар-
ного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б., д-р філ. з соц.
РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ООС

Грабар Ю. І., студента ІІ курсу, спеціальність «Спеціальна освіта»,
освітнійступінь магістр Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИ-
МИ ПОТРЕБАМИ

Данилюк Л. В., к. ф. н., доц., кафедри філології та соціально-гума-
нітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна» РОБОТА З ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ З
ОБМЕЖЕНИМИМОЖЛИВОСТЯМИ (ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ)

Данько-Сліпцова А., старший викладач кафедри журналістики, видав-
ничоїсправи, поліграфії та редагування Інституту філології та масо-
вої комунікації Університету «Україна», Ведуча програм UA: Донбас,
радіо «Голос Донбасу» ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
З ВАДАМИ СЛУХУ ТАЗОРУ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ

Дзюбенко В. В., IV курсу, група ПЗ-19.2-1мс, спеціальність «Право»
Інституту права та суспільних відносин університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент, професор
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
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Дзядченко М. М., студентка ІІ курсу, група: ЗСПО – 20 – 1М спе-
ціальність: «Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія» Інституту
соціальнихтехнологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УЧНІВ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Диняк Д. О., студентка IІІ курсу, група ЗСР-19-1, спеціальність
«Соціальнаробота» Житомирського економіко-гуманітарного інститу-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
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 тера-
пії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту
соціальних технологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ФОРМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Дубенко Г. В., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬО-
ГОСЕРЕДОВИЩА
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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
«Облік і оподаткування» Інституту економіки та менеджменту
Університету «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
НАВЧАННЯ
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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 В
УКРАЇНІ

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
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ ІВАНО-ФРАНКІВ-
СЬКОЮ 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 З
ВАДАМИ ЗОРУ
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Кравченко А. П., к. ю. н., доцент кафедри правознавства та фінансів
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У
СУЧАСНИЙ 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
«Психологія» 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
роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ
ПОТРЕБ (ТРУДНОЩІВ) ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Лучко Ю. І., к. пед. н., завідувач кафедри правових та інформаційних
технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «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
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту 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»,
освітній ступінь магістр Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
ПСИХОКОРЕКЦІЙНІ МЕТОДИ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ПОТРЕБАМИ
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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
коледжу 
СПІВПРАЦЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОСВІТНІХ
ЗАКЛАДІВ В СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРАК-
ТИК 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 кафед-
ри підприємництва, управління та адміністрування
ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМ-
СТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ



480

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
навчально-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
фінансів 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
«Менеджмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «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:
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
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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
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарногго інсти-
туту 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
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту 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
Університету «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
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Фесюк Б. В., студент IІІ курсу, група МН-19-1, спеціальність
«Менеджмент» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «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
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н.
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ З ІНВАЛІД -
НІСТЮ

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
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Щуцька Г. В., д. тех. н., доцент, директор Київського фахового колед-
жу 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
«Психологія» 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
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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
«Психологія» 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, спеціаль-
ність «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,
соціальної 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»
Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖ-
НОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В
УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Іваннікова Г. В., к. психол. н., старший викладач кафедри психології
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ТА СПРИЯННЯ ПСИХОЛОГІЧНОМУ БЛАГОПО-
ЛУЧЧЮ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ІНТЕГРОВАНОМУ
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Клик С. Е., викладач кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ
МОЛОДДЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗВО
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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
комунікацій університету «Україна»
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В
УМОВАХ 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
СЕРЕДОВИЩІ

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
МОЛОДШОМУ 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
СФЕРИ 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
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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
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРУПОВОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ПРО-
ФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З
ФІЗИЧНОЇ 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
«Психологія» 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
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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
освіта» 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
«Психологія» 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 ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ 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
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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,

завідувачка 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
ДОШКІЛЬНОГО 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
 ШЛЯХИ 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



494

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
НАВЧАННЯ: 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
РОЗВИТКУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ



495

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
Житомирського 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
УМОВАХ 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
ОСВІТНІМИ 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
«Право» 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
«Україна» 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
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Таран А. М., аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи 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
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тету «Україна»
ОСНОВНІ ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Костецька К. І., студентка IV курсу, група ПЛ-18-1nk, спеціальність
«Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Анісімова А. А., старший викладач кафедри соці-
ально-правових та поведінкових наук
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА В ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Максимова А. Є., студентка ІV курсу, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність
«Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Анісімова А. А., старший викладач кафедри соці-
ально- правових та поведінкових наук
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРАЦІВНИ-
КІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Малетич Р. А., студент ІІ курсу, група ПД-20-1, спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Інституту економі-
ки та менеджменту Університет «Україна»
Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., доцент кафедри управління та
адміністрування
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯ-
ТОСТІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Навроцька В. І., студентка ІV, курсу група ПЛ-18-1-nk, спеціальність
«Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту Університету
«Україна»
Науковий керівник:Притула О. В., старший викладач кафедри соціаль-
но-правових та поведінкових наук
ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ(ПОДОЛАННЯ) НАСЛІДКІВ ІНВАЛІД-
НОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ

Новицький К. О., студент ІV курсу, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність
«Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Анісімова А. А., старший викладач кафедри соці-
ально- правових та поведінкових наук
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ В
МОТИВАЦІЙНОМУ ПОЛІ ПРАЦІВНИКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ

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
загально- правових дисциплін Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Павлова Т. О., студентка ІІ курсу магістратури, група ЗПР-20-1м, спе-
ціальність «Філологія» Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Пікалюк С. С., старший викладач кафедри права та фінансів Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна»
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦІВ ЗА ВІДМО-
ВУ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ



Рустамова Е. Г., студентка IІІ курсу, група ПЗ 21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Рябокінь Н. О., к. ф. н., доц., зав. кафедри філології та соціально-гума-
нітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
НІМЕЧЧИНА – КРАЇНА З НАЙБІЛЬШИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ЗАЙ-
НЯТОСТІ СЕРЕД ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Салик А. Р., студентка ІІІ курсу, спеціальність «Право»
Тернопільського фахового коледжу Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Семенова Д. В., студентка ІІІ курсу, група МК-19-1мс, спеціальність
«Маркетинг» коледжу «Освіта» Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент кафедри управ-
ління та адміністрування Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна» ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО РИНКУ
ПРАЦІ

Утюжникова Ю. В., магістратура, група СПО-21-1м-mk, спеціальність
«Спе ціальна освіта» Миколаївського інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Науковий керівник: Нікора А. О., к. пед. н., доцент
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Шафранова К. В., кандидат економічних наук, доцент Житомирського
економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ВАДА-
МИ ЗОРУ
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ДОВИЩА | 
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Керівники: Кіслов Денис Васильович, д.н.з держ.управ.,доцент, завідувач
кафедри завідувач кафедри міжнародних відносин та політич-
ного консалтингу
Яровой Тихон Сергійович, д.н.з держ.управ., доцент кафедри
завідувач кафедри міжнародних відносин та політичного кон-
салтингу

Секретар: Бей Марія

Аванесян Г. М., доцент кафедри правознавства та фінансів
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Лядавська Т., студентка IV курсу, спеціальності «Право» Полтавського
інституту економіки і права Університету «Україна»
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ
ЗАБЕЗПЕЧEННЯ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ІЗ КРАЇНАМИ
СУСІДАМИ

Богославець С. Ю., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої
освіти за освітньо-професійною програмою спеціальності «Психо ло гія»
Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Старєва А. М., к. пед. н., доц.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ПОЧУТТІВ ЗАЗДРОЩІВ
ПІДЛІТКІВ

Войнов А., студент ІІІ курсу, група ФН-19-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Інституту економіки та менеджмен-
ту Університет «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та обліку
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В ЯПОНІЇ

Войнов А., студент ІІІ курсу, група ФН-19-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Інституту економіки та менеджмен-
ту Університет «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та обліку
СТРАХУВАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ В ІНШИХ КРАЇНАХ(ТРАНСКОР-
ДОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО)



Гевчук Х. І., студентка ІV курсу, спеціальності «Журналістика» та
«Право» Тернопільського фахового коледжу Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І., викладач
ПРАВО НА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ

Гевчук Х. І., студентка ІV курсу, спеціальності «Журналістика» та
«Право» Тернопільського фахового коледжу Університету «Україна» 
Науковий керівник: Скільська М. І., викладач
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ
АТО/ООС

Гришина А. Г., студентка IІІ курсу, група ПЗ 21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Гришина А. Г., студентка IІІ курсу, група ПЗ 21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Гришина А. Г., студентка IІІ курсу, група ПЗ 21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ

Гришина А. Г., студентка IІІ курсу, група ПЗ 21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Гришина А. Г., студентка IІІ курсу, група ПЗ 21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
ІНКЛЮЗІЯ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНОЇ ГАЛУЗІ

Гришина А. Г., студентка IІІ курсу, група ПЗ 21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗАХІД-
НИХ КРАЇНАХ

514



515

Дубенко Г. В., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-21.3-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
НОВИЙ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В
ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Дума М. В., старший викладач кафедри правознавства Івано-
Франківської філії Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Іванова О. І., студентка IV курсу, група ПЗ-19.2-1МС, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент, професор
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮ-
ЗИВНОЇ ОСВІТИ

Іванова О. І., студентка IV курсу, група ПЗ-19.2-1МС, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент, професор
ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРІОДИ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Ільїна Г. П., 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
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗГІДНО УКРАЇН-
СЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Коваленко В. Ф., старший викладач кафедри правознавства та фінан-
сів Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гожий Р. В., бакалавр зі спеціальності «Право»
ПИТАННЯ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ СТОСОВНО ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-
МУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Лихонос А. О., студентка І курсу, група ПЗ-21-2фмб-pl, спеціальність
«Право» Полтавського фахового коледжу Університету «Україна»
Науковий керівник: Стрілко Д. Л., викладач вищої категорії
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГАНДИКА-
ПІЗМУ



Лісний І. А., старший викладач кафедри правознавства та фінансів
Лісовець М. А., студентка IV курсу, групи ПЗ-18-1, спеціальності «Право»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ліщинський В. Ю., студент ІІІ курсу, група ПЗ-19-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗГІДНО УКРА-
ЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Ліщинський В. Ю., студент ІІІ курсу, група ПЗ-19-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» 
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНОСТІ
В УКРАЇНІ

Ліщинський В. Ю., студент ІІІ курсу, група ПЗ-19-1, спеціальність
«Право» Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО
СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТТІ

Мозолюк-Боднар Л. М., к. ю. н., доцент кафедри правових та інформа-
ційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ОСОБЛИВОСТІ
ТА ВІДМІННОСТІ

Мозолюк-Боднар Л. М., к. ю. н., доцент кафедри правових та інформа-
ційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ОСОБЛИВОСТІ
ТА ВІДМІННОСТІ
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Нікітіна К. І., студентка ІV курсу, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність
«Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Притула О. В., старший викладач кафедри соці-
ально-правових та поведінкових наук
АНАЛІЗ ВІДНОСИН ПРАВОВОГО, СОЦІАЛЬНОГО І ПСИХОЛО-
ГІЧНОГО ХАРАКТЕРІВ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ СЕРЕД МОЛОДІ

Пасічник Я. С., к. ю. н., доцент кафедри правових та інформаційних
технологій Хмельницького інституту соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Петренко Т. В., старший викладач кафедри автомобільного транспорту
та соціальної безпеки Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Примак А. 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
ЗНАЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Примак А. С., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

Примак А. 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
ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Примак А. С., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА



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
загально- 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
РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
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Старєва А. М., кандидат педагогічних наук, доцент, директор
Миколаївського інституту розвитку людини «Університет «Україна»
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В РЕГІОНІ

Таценко Т. Р., магістр групи ПP–20–2м-pl, спеціальності «Право»
Полтавського 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
ОСВІТНЬОГО 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
ОСОБЛИВИМИ 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



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
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Бублик Г. А., к. т. н., доц., доцент кафедри технології харчування
Інженерно- технологічного інституту Університету «Україна»
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ
ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВ-
НОЇ 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
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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
ОСВІТНЬОГО 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
ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Кацюба А. М., студенка 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
ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ



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
Луцького 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
«Хімічна 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
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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
«Харчові 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



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 ЛЮДИ-
НИ

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» 
Науковий керівник: Зубар Н. М., к. т. н., доц., доцент кафедри техно-
логії харчування
ІННОВАЦІЙНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ ЗНИЖЕНОЇ КАЛО -
РІЙНОСТІ

Третяк І. І., студентка І курс, група ХТ-21-1, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ФІЗИЧНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

Шуляк М. А., студент ІІІ курс, група ЗХТ-21.3-1, спеціальність «Хімічна
технологія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТРАВМАТИЗМУ

524



525

СЕКЦІЯ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ | 

ICT in inclusive education
25.11. 2021 р., 09:00

Керівник: Самарай Валерій Петрович, к. т. н., с. н. с., професор, дирек-
тор Інституту комп’ютерних технологій Університету
«Україна»

Адамчук Н. В., Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України
РОЛЬ МАС-МЕДІА В ОПТИМІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДО-
ВИЩА

Барабаш О. Г., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
МОЖЛИВІСТЬ МАЙБУТНЬОГО

Барабаш О. Г., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
КІБЕРНЕТИКА

Башкіров О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
КОНСТРУКТОР САЙТІВ WIX.COM

Блощинський Д. В., студент VI курсу, спеціальность «Комп’ютерна
інженерія» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку
людини Університету «Україна»
АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Васильчук О. О., магістр, група СПО-21-1м-mk, спеціальність
«Спеціальна освіта» Миколаївського інституту розвитку людини
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Нікора А. О., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ



Ворона Я. Е., студент IV курс, група ЗПІ-18-1, спеціальність
«Інженерія програмного забезпечення» Інституту комп’ютерних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ У ВЕБ-РОЗРОБЦІ

Ворона Я. Е., студент IV курсу, група ЗПІ-18-1, спеціальність
«Інженерія програмного забезпечення» Інституту комп’ютерних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ

Гаврильченко Л. О., студент І курсу, група АСП-11, спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ НА РАК ЛЕГЕНЬ
НА ОСНОВІ КТ ЗНІМКІВ

Гончаров М., студент групи ЗПІ-18-1
МОВИ ПРОГРАММУВАННЯ

Гриненко В., студент І курсу спеціальності «Право» Тернопільського
фахового коледжу Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухорукова Н. С., директор Тернопільського
фахового коледжу
ІНТЕРНЕТ ІНТЕГРУЄ І ОБ’ЄДНУЄ СУСПІЛЬСТВО

Даценко І. П., к. т. н. Інституту комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МНОЖИН ПРИ СИНТЕЗІ СКЛАДНИХ
СИСТЕМ

Домніч Л. М., старший викладач кафедри української мови і літерату-
ри, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових комуні-
кацій Університету «Україна»
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІГЕРІЯ: ВЛАСНИЙ ШЛЯХ ДО
ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ
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Дрюков О., В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент,
доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту
Кравчук Л. С., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ (ІКТ) У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИ-
ВОСТЯМИ

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
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПІДТРИМЦІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Зощак Л. М., cт. викл. кафедри інформаційних технологій та програ-
мування Івано-Франківської філії Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського фахового коледжу
Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ON-LINE НАВЧАННЯ ЯК
ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Кондратюк Н., студентка IV курсу, спеціальність «Інженерія програм-
ного забезпечення» Інституту комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
BLOCKCHAIN- ТЕХНОЛОГІЯ СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЬОГО

Коньков Є. О., група КТ-21-1, спеціальність «Інженерія програмного
забезпечення» Інституту комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ORM У СУЧАСНИХ ПРОЕКТАХ

Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент кафедри управління та адміністрування
Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ



Коцюруба В. І., д. т. н., проф. Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ПИТАНЬ ПРОТИ-
МІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ IMSMA

Коцюруба В. І., д. т. н., проф. Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРИ ВИБО-
РІ АЛЬТЕРНАТИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Кравець В. Ю., студент ІІ курс, група КТ-21-2 фмб, спеціальність
«Інже нерія програмного забезпечення» Коледжу «Освіта» Універ -
ситету «Україна»
КІБЕРНЕТИКА ЯК ВИД НОВОЇ НАУКИ

Кримська О. І., вчитель-логопед, вчитель вищої категорії, вчитель-
методист Хмельницького ліцею № 15 імені Олександра Співачука
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА З ДІТЬМИ З ООП

Кудін А. С., студент ІІІ курсу, група АСП-31, спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Павленко В. І., к. ф.-м. н.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮ-
ВАННЯ РИЗИКІВ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Лях М. С., студент IV курсу, група ЗПІ-18-1 спеціальність «програмна
інженерія» Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ В СФЕРІ
КОНТРОЛЮ ЗА ОБІГОМ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Матюшенко Д. О., студент І курс, група АСП-11, спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Павленко В. І., к. ф.-м. н., доцент
КЛЮЧОВІ ПРОЦЕСИ ТЕСТУВАННЯ
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Мохонько Л. Б., студентка 1 курсу магістратури, група ЗКІ, спеціаль-
ності «Комп’ютерна Інженерія» Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОПИС МЕТОДУ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА
ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРИНГУ

Мохонько Л. Б., студентка 1 курсу магістратури, група ЗКІ, спеціаль-
ності «Комп’ютерна Інженерія» Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ ЯК НАЙБІЛЬШ
ІНФОРМАТИВНИЙ ТА ВИСОКОТОЧНИЙ МЕТОД ІНСТРУМЕН-
ТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Нечухрін О. В., студент ІІ курсу, група АСП-21, спеціальність
«Комп’ю терна інженерія» Інституту комп’ютерних технологій Універ -
си тету «Україна» 
Науковий керівник: Зайцев В. Г., д. т. н., професор
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДАНИХ

Оконьчук М. В., студент II курсу, група АСП-21, спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., проф.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 
З ПОКРАЩЕНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ

Попадюк Є. Ю., студент ІІ курсу, група АСП-21, спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Зайцев В. Г., д. т. н., професор
МЕТОДИ АНАЛІЗУ PROPERTY-BASED ТЕСТІВ. МОВИ З ДИНА-
МІЧНОЮ ТИПІЗАЦІЄЮ

Резніченко В. О., студент ІІІ курсу, група МН-20.2-1-mk, спеціальність
«Менеджмент» Миколаївського інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., доцент кафедри підприємництва,
управління та адміністрування
ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
НАВЧАННІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ



Ретамосо М., студент групи ЗПІ-18 Інституту комп’ютерних техноло-
гій Університету «Україна»
РОЗУМНИЙ ДІМ ТА ЯК ВІН ПРАЦЮЄ

Ретамосо М., студент групи ЗПІ-18 Інституту комп’ютерних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Павленко В. І., к.ф.-м.н., доцент
JAVA SCRIPT ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ ВЕБ РЕСУРСІВ

Сав’юк І. В., студент I курсу, група ПІ-21-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення»Івано-Франківської філії Університету
«Україна» 
Науковий керівник: Саган Н. З., старший викладач, кафедри інформа-
ційних технологій та програмування
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ОСІБ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ

Січова Д. Ю., викладач кафедри філології та соціально-гуманітарних
дисциплін Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Собчук І. В., студентка ІІ курсу, група ЗІС-20-1 спеціальність «Інфор -
ма ційна, бібліотечна та архівна справа»
Науковий керівник: Кушпетюк О. І., к. і. н., доцент кафедри інформа-
ційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
СПЕЦИФІКА ТА ФОРМИ РОБОТИ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ БІБ-
ЛІОТЕКИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ 
ВДОУНБ ІМ. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ)

Тарасов О. М., студент ІІ курсу, група КТ-21-2 фмб, спеціальність
«Інженерія програмного забезпечення» Коледжу «Освіта» Універси -
тету «Україна»
РІЗНОМАНІТНІСТЬ НЕЙРОМЕРЕЖ І ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЙОГО
РОЗВИТКУ

Тищенко М. В., студент ІІ курсу, група КТ-20-01 «Інженерія програм-
ного забезпечення» Інституту комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
ПРОЄКТ ПО СТВОРЕННЮ ГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ НА СМАРТФОНИ
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Тищенко М. В., студент ІІ курсу, група КТ-20-01 «Інженерія програм-
ного забезпечення» Інституту комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
РОЗВИТОК ІГРОВОЇ ІНДУСТІЇ В СВІТІ

Ткаченко Р., ІІ курс, група ПІ-20-1 магістр, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА АУТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВА-
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)



Шульга Ю. А., студент ІІ курсу, група АСП-21, спеціальність
«Комп’ютерна 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
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Інституту філології та
масових комунікації Університету « Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., доцент
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІВНІЙ СПРАВІ
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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
ТУРИЗМУ

Бей М. Д., студентка ІІІ курсу, група ПЗ-19.2-1мс, спеціальність
«Право» 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
СУЧАСНОГО 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
ВИМОГ ЩОДО МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ



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
«Відкріпити відео»:
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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: 
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INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: 
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ХХI міжнародної науково-практичної конференції

м. Київ, 24-25 листопада 2021 р.
У двох частинах

Частина 2

Materials
of ХХ Annual International Conference

Kyiv, November 24–25, 2021

Part 2

Комп’ютерна верстка — О. В. Мележик
Дизайн обладинки — 

Матеріали подані в авторській редакції.

Формат 60х84/16.
Ум. друк. арк. 31.2.

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 державну реєстрацію ДК №405 від 06.04.01.


