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Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому
освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб
з ін валідністю: тези доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної
конференції, (м. Київ. — 22 листопада 2017 р.). Частина 1. – К.: Уні -
вер ситет «Україна», 2017. — 355 с.

У збірнику вміщено тези доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньо -
му середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю», в яких відоб-
ражено широке коло нагальних питань, пов’язаних з освітою, правовим статусом,
адаптацією в суспільстві, професійною та фізичною реабілітацією людей з інвалідністю. 

Розрахований на науковців, освітян, аспірантів, студентів, працівників служб
соціальної допомоги, реабілітаційних центрів, а також всіх осіб, дотичних до надання
послуг людям з інвалідністю.



ВСТУПНЕ СЛОВО

В Університеті «Україна» стало вже доброю традицією проводи-
ти Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні про-
блеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому
середовищі у світлі реалізації «Конвенції про права осіб з інвалідні-
стю» напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю. 

За майже два десятиліття навчання осіб з інвалідністю Уні вер си -
тет «Україна» накопичив унікальний досвід організації навчально-
виховного процесу в інклюзивному освітньому середовищі і гото-
вий ділитися своїми напрацюваннями з громадськістю так само, як
і ініціювати низку змін в організації освітнього процесу у вищій
школі загалом.

Навчально-виховні підрозділи університету в усіх регіонах
України надають вищу освіту 706 студентам з інвалідністю, з них
449 навчаються в регіональних інститутах ТВСП (224 — на денній,
225 — на заочній формах навчання); у базовій структурі університе-
ту в м.Києві навчаються 257 студентів з інвалідністю (176 — на ден-
ній, 81 — на заочній формах навчання).

На сьогодні в університеті діє комплексна система супроводу
на вчання студентів з інвалідністю. Ми маємо певні здобутки в за -
безпеченні архітектурної безбар’єрності нашого університетського
містечка (пандуси, ліфти, звукові сигнали, позначки тощо), подо-
ланні інформаційної бар’єрності навчального процесу, забезпеченні
всебічного розвитку особистості студентів з інвалідністю, зокрема
зростання їхніх професійних, наукових, творчих та фізкультурно-
спортивних здібностей.

Переконаний, що учасники XVIІ міжнародної науково-прак-
тичної конференції глибоко проаналізують теоретико-методоло-
гічні та організаційні засади навчання та виховання людей з інва-
лідністю в інклюзивному просторі та віднайдуть нові конструктивні
підходи до практичного вирішення нагальних освітянських і жит-
тєвих проблем людей з інвалідністю.

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

ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

НАС ТАВ НИ ЦТ ВО У ПРО ЦЕСІ 
ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ В УНІВЕР СИ ТЕ ТАХ США

Аріщен ко А.С. 
аспірант ка фед ри пе да гогіки

Сумсь ко го дер жав но го пе да гогічно го
універ си те ту імені А.С. Ма ка рен ка

arishchenkoas@ukr.net

Ано тація. В умо вах роз бу до ви інклю зив но го нав чаль но го се ре до ви -
ща вик ла дачі вітчиз ня них ВНЗ зму шені ви ко рис то ву ва ти нові ме то ди
й тех но логії нав чан ня. Досліджен ня за рубіжно го досвіду нас тав ни цт -
ва у про цесі інклю зив но го нав чан ня в універ си те тах США спри я ти ме
роз ши рен ню мож ли вос тей нав чан ня. Мо дель «ко ло підтрим ки» є ефек -
тив ним спо со бом за без пе чен ня різно манітних пот реб сту дентів із об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Annotation. In the context of the development of an inclusive learning
environment, teachers of native higher educational institutions are forced to
use new methods and learning technologies. A study of mentoring experience
in the process of inclusive education at US universities will help to expand
learning opportunities. We describe the model developed to support and
include students with disabilities in the Next Steps Program at Vanderbilt
University. The «support circle» model is an effective way to provide the
diverse needs of students with disabilities.

За да ни ми ООН близь ко однієї де ся тої всь о го на се лен ня пла -
не ти ста нов лять лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. В Ук раїні
ж цей по каз ник ста но вить близь ко 6% від усь о го на се лен ня. Більш
то го, за да ни ми, на да ни ми ста тис ти кою, щорічно кількість лю дей
із об ме же ни ми здібнос тя ми в нашій країні збіль шуєть ся. І ве ли ка
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час ти на з них (приб лиз но 80%) — це мо лоді лю ди сту де нтсь ко го та
пра цез дат но го віку. Проб ле ма освітньої та соціаль ної інтег рації лю -
дей із об ме же ни ми мож ли вос тя ми є од ним із найбільш пріори тет -
них нап рямів політи ки як Ук раїни, так і роз ви не них країн світу. На
наш пог ляд, доціль ним є досліджен ня за рубіжно го досвіду, оскіль -
ки за ос танні де сять років у США спос терігаєть ся екс по ненціаль не
зрос тан ня мож ли вос тей для сту дентів із особ ли ви ми пот ре ба ми
у сфері на дан ня освітніх пос луг, зок ре ма у вищій освіті.

З ме тою підтрим ки сту дентів із об ме же ни ми мож ли вос тя ми та
спри ян ня їх інтег рації, де які універ си тетські прог ра ми інклю зив но го
нав чан ня в США прак ти ку ють нас тав ни цт во сту дентів/аспірантів
що до сту дентів із об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Яск ра вим прик ла -
дом є прог ра ма інклю зив но го нав чан ня «Нас тупні кро ки» (Next
Steps Program) в Універ си теті Ван дербіль та.

Розг ля не мо док ладніше ор ганізаційні за са ди прог ра ми «Нас туп -
ні кро ки». Нас тав ни ки як мінімум дві го ди ни на тиж день про тя гом
се ме ст ру прис вя чу ють во лон терській діяль ності, де які сту ден ти до
10 го дин на тиж день. Існує чо ти ри ролі, які ви ко ну ють нас тав ни ки:
ака демічний ре пе ти тор, таймUме нед жер, тре нер і ланчUпарт нер. Ре пе -
 ти тор до по ма гає в про цесі нав чан ня, підго тов ки до машніх зав дань.
ТаймUме нед жер до по ма гає уч ням ор ганізу ва ти свій час на кам пусі
та спла ну ва ти діяльність сту ден та в про цесі нав чан ня, ста жу ван ня
та соціальній ро боті. Та кож сту ден ти ма ють мож ливість от ри ма ти під -
трим ку на за нят тях спор том, грі в бас кет бол, відвіду вані кла су з йо ги
то що. Во лон те риUнас тав ни ки зустріча ють ся зі сту ден та ми з ін ва -
лід ністю під час обідньої пе рер ви на кам пусі або по за йо го ме жа ми.

Нас тав ни ки приз на ча ють зустрічі з од ним або біль ше сту ден та -
ми, яких вклю че но до прог ра ми «Нас тупні кро ки» на конк рет ний
період ча су про тя гом тиж ня. Учас ни ки прог ра ми за пов ню ють
онUлайн фор му, у якій відміча ють відсутність нас тав ни ки, а та кож
те, що бу ло до сяг ну то під час їх час зустрічі. Ця про це ду ра за без пе -
чує відповідаль не став лен ня до прог ра ми з бо ку нас тав ників та по -
лег шує зв’язок між нас тав ни ка ми та співробітни ка ми прог ра ми.

Гру па нас тав ників, яка підтри мує сту ден та з інвалідністю, на -
зи ваєть ся «ко ло підтрим ки» (Circle of Support) мо же вклю ча ти від
8 до 12 од нолітків нас тав ників. Кож не ко ло оби рає го ло ву, який слугує
зв’яз ком між співробітни ка ми прог ра ми та чле на ми ко ла. У про цесі
роз роб ки пла ну на дан ня підтрим ки співробітни ки прог ра ми ви ко -

Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: Секція І
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рис то ву ють осо бистісноUорієнтов ний підхід, кількість членів ко ла
теж за ле жить від пот реб сту ден та з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.
Про тя гом нав чан ня за леж но від ре зуль татів сту дентів із об ме же ни ми
мож ли вос тя ми мож ли ве змен шен ня кіль кості нас тав ників, оскіль -
ки ме тою прог ра ми є роз ви ток на ви чок са мостійності [3, с. 265].

Слід за у ва жи ти, що сту ден ти розг ля да ють во лон те р ство у прог -
рамі нас тав ни цт ва не тіль ки як мож ливість на да ти підтрим ку сту -
ден ту з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, а й мож ливість осо бистісно го
роз вит ку, як заз на ча ють аме ри канські дослідни ки [2].

Прог ра ма вклю чає тренінги для нас тав ників, сту ден ти от ри му ють
інфор мацію про прог ра му, нор ма тивні за са ди, на підставі яких во на
діє, а та кож роль та обов’яз ки нас тав ни ка, про мо дель «ко ло під -
трим ки» і сту дентів, із яки ми во ни бу дуть співпра цю ва ти. Крім то го,
під час тренінгів нас тав ників оз найом лю ють зі стра тегіями, які ви -
я ви ли ся ефек тив ни ми, а та кож про по ну ють їм си ту ації, які у про -
цесі моз ко во го штур му май бутні нас тав ни ки вирішу ють у гру пах [3]. 

Інклю зив не нав чан ня у вітчиз ня них ВНЗ є но вим яви щем.
Досвід спо лу че них штатів ре алізації мо делі «ко ло підтрим ки» є яск -
ра вим прик ла дом успішної як соціаль ної, так і ака демічної інклюзії
сту дентів із об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Ця мо дель за до воль няє
пот ре би сту дентів, оскіль ки вклю чає різні фор ми ро бо ти зі сту ден -
та ми з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, і сприяє їх успішній інтег рації,
слід та кож на го ло си ти, що прог ра ма є еко номічно вигідною як для
сту дентів із особ ли ви ми пот ре ба ми, так і нав чаль них зак ладів.

Літе ра ту ра

1. Blumberg, R., & Daley, R. (2009). The use of peer mentors to facilitate the
inclusion of youth with IDD in postUsecondary education. The NADD Bulletin,
12 (5), 16–21.

2. Griffin, M. M., Mello, M. P., Glover, C. A., Carter, E. W., & Hodapp, R. M.
(2016). Supporting students with intellectual and developmental disabilities in
postsecondary education: The motivations and experiences of peer mentors.
Inclusion, 4 (2), 75–88.

3. Griffin M., Wendel K., Day T., McMillan E. Developing Peer Supports for
College Students with Intellectual and Developmental Disabilities Journal of
Postsecondary Education and Disability, 29(3), 263–269.

6

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



7

ІНТЕГ РАЦІЯ ВІЙСЬ КО ВОС ЛУЖ БОВЦІВ, 
ЯКІ ПО ВЕР НУ ЛИ СЯ ІЗ ЗО НИ БОЙО ВИХ ДІЙ

Ар те мен ко А.Б.,
аспірант ка, асис тент ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Жи то мирсь ко го еко номіко2гу манітар но го інсти ту ту 
ВНЗ Універ си те ту «Ук раїна»

a.b.renkas@ukr.net

Ано тація. Розк ри то те о ре ти ко2ме то до логічний по тенціал по -
нять «інтег рація», «соціаль на адап тація», сто сов но війсь ко вос луж -
бовців які по вер ну ли ся із зо ни бойо вих дій. Висвітлені ос новні проб ле ми
інтег рації та соціаль ної адап тації учас ників бойо вих дій, які по вер та -
ють ся до цивіль но го жит тя. Висвітле но що інтег рація та су пут ня їй
адап тація яв ля ють ся од ним із цент раль них фактів, явищ в житті
і роз вит ку суспільства і об’єктом вив чен ня різних га лу зей знан ня. 

Annotation. The theoretical and methodological potential of the concepts
of «integration» is exposed, «social adaptation», in relation to servicemen
that returned from the zone of battle actions. Lighted up basic problems of
integration and social adaptation of participants of battle actions, that go
back to civil life. It is reflected that integration and concomitant to her adap-
tation are to one of central facts, phenomena in life and development of soci-
ety and by the object of study of different industries of knowledge.

Проб ле ма інтег рації війсь ко вос луж бовців є особ ли во гост рою.
На да ний час інтег рація та адап тація зай має істот не місце у змісті
соціаль ної ро бо ти. Во на ха рак те ри зує з од но го бо ку про цес взає -
модії об’єкта соціаль ної ро бо ти і її соціаль ним се ре до ви щем, а з ін -
шо го — є втілен ням пев но го ре зуль та ту соціаль ної ро бо ти, який
мо же вис ту па ти кри терієм її ефек тив ності.

Ду же важ ли во щоб війсь ко вос луж бовці, після по вер нен ня із
зо ни бойо вих дій змог ли як найш вид ше інтег ру ва ти ся в суспільстві
і відчу ва ли се бе ком фо рт но. Інтег рація і су пут ня їй адап тація є од -
ни ми з фактів, явищ в житті і роз вит ку суспільства а та кож об’єктом
вив чен ня різних га лу зей знан ня. Те ма інтег рації та адап тації війсь -
ко вос луж бовців які по вер ну ли ся із зо ни бойо вих дій до цивіль но го
жит тя на ле жить до най менш вив че них у вітчиз няній воєнній та
соціальній на у ках.

Більшість війсь ко вос луж бовців пси хо логічно нез датні са мос тій -
но по вер ну ти ся в сис те му соціаль них зв’язків і норм мир но го жит -
тя, то му пос тає пот ре ба в спеціалізо ва но му на данні пси хо логічної
та соціаль ної до по мо ги.
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Соціаль на адап тація війсь ко вос луж бовців до умов жит тя в ци -
віль но му се ре до вищі — це суспіль ний про цес їх ак тив но го прис то -
су ван ня до но вих соціаль них умов про жи ван ня у цивіль но му се ре -
до вищі з рин ко вою сис те мою взаємос то сунків [1, c. 5].

Як наслідок пе ре бу ван ня учас ни ка війсь ко вих дій у бойо вих
діях, при по вер ненні йо го до мир но го се ре до ви ща існує ймовірна
заг ро за про явів сприй нят тя нав ко лишнь о го се ре до ви ща че рез «вій -
сь ко ву приз му дійсності», замк ну тості в собі три во ги що до зміни
став лен ня сім’ї до нь о го, відчут тя бо яз кості за свою сім’ю. Зас те ре -
жен ня сто сов но то го, щоб сім’я не дізна ла ся про жа хи війни то що.
Пе ре жи та трав ма заг ро жує війсь ко вос луж бов цю втра тою сен су
жит тя [2, c. 115].

Для по шу ку но во го сен су жит тя важ ли во за лу ча ти йо го сім’ю,
як ос нов ний ре сурс, який до поміг ви жи ти і по вер ну тись. Кож но му
чле ну сім’ї важ ли во ро зуміти при чи ни по ведінки учас ни ка бойо вих
дій для то го, щоб до по мог ти йо му впо ра ти ся з йо го внутрішніми
проб ле ма ми [3, с. 29–30].

Успіх інтег рації війсь ко вос луж бовців які по вер ну ли ся із зо ни
бойо вих дій у су час не суспільство трак туєть ся соціаль ною політи кою
дер жа ви тим, в якій мірі во на спря мо ва на на адап тацію ви му ше них
у ціло му, і пе ред ба чає спо со би вирішен ня соціаль них проб лем да ної
ка те горії гро ма дян. Успішна адап тація учас ників бойо вих дій — це
шаг на шля ху до їх успішної інтег рації в умо ви цивіль но го жит тя.

На ос нові аналізу різних підходів до проб ле ми інтег рації учас -
ників бойо вих дій мож на виз на чи ти як про цес об’єднан ня в єди ну
сис те му між війсь ко вос луж бов ця ми і суспільством, конструк тив ну
взаємодію і вста нов лен ня оп ти маль них, без конфліктних зв’язків
між учас ни ка ми бойо вих дій та цивіль ним суспільством, в ре зуль -
таті яко го війсь ко вос луж бо вець який по вер нув ся із зо ни бойо вих
дій ак тив но гар монізує свою внутрішню і зовнішню ха рак те рис ти -
ку (відповідно до пот реб осо би); пе ре жи ває по чут тя при на леж ності
до но во го соціаль но го се ре до ви ща на підставі норм, що розділя -
ють ся їм, ціннос тей, пе ре ко нань; зай має ак тив ну соціаль ну по -
зицію і прид ба ває но вий соціаль ний ста тус. Кінце вим підсум ком
ць о го про це су є не ли ше за до во лен ня пот реб учас ни ка бойо вих дій,
але і вип рав дан ня очіку вань цивіль но го су час но го суспільства. 

На да ний час ре алізація інтег рації війсь ко вос луж бовців які по -
вер ну ли ся із зо ни бойо вих дій нат рап ляє на фун да мен тальні проб -
ле ми: не дос татньо ефек тив ну діяльність інсти тутів соціаль ної адап -
тації і інтег рації учас ників бойо вих дій; відсутність інстру ментів
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узгод жен ня інте ресів різних фак торів і чітко го роз ме жу ван ня їх пов -
но ва жень в про цесі інтег рації учас ників бойо вих дій; не обхід ність
гро мадсь ко го конт ро лю з бо ку цивіль но го суспільства. Без роз вит -
ку гро ма дянсь ко го суспільства, гро мадсь ких ор ганізацій успішна
інтег рація війсь ко вос луж бовців які по вер ну ли ся із зо ни бойо вих
дій не мож ли ва.

То му, важ ливість проб ле ми інтег рації війсь ко вос луж бовців
обу мов ле на не обхідністю по шу ку конк рет них шляхів і спо собів
ство рен ня умов для більш успішної адап тації та інтег рації в су час не
суспільство. Інтег рація без по се редньо пов’яза на з адап тацією, то му
в статті бу де роз гор ну та проб ле ма соціаль ної адап тації війсь ко вос -
луж бовців які по вер ну ли ся із зо ни бойо вих дій.
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Ано тація. В до повіді розг ля даєть ся проб ле ма стиг ма ти зації сту -
де нтсь кої мо лоді з інвалідністю. Розк ри то при чи ни та наслідки та кої
стиг ма ти зації. Обґрун то ва но відмінності між «інклюзією» та «ін тег -
рацією» у сту де нтсь ко му се ре до вищі. Про ве де но аналіз мо ти вації до
участі у діяль ності сту де нтсь ко го са мов ря ду ван ня сту дентів з ін ва лід -
ністю. Виз на че но мож ли вості сту де нтсь ко го са мов ря ду ван ня у різних
ас пек тах по до лан ня стиг ма ти зації сто сов но лю дей з інвалідністю. 

Annotation. The report adresses the issue of students youth with disabi -
lities stigmatization. The causes and consequences of such stigmatization are
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revealed. The differences between «inclusion» and «integration» in the stu-
dent environment are substantiated. The analysis of motivation to participate
in student self2government activities of students with disabilities was con duc -
ted. Student self2government opportunities in various aspects of overcoming
stigmatization of people with disabilities are determined.

За да ни ми Дер жав но го коміте ту ста тис ти ки Ук раїни, на по ча -
ток 2016 р. в Ук раїні налічу ва лось по над 2,61 млн. осіб, офіційно
виз на них людь ми з інвалідністю. Як що на по чат ку 1990Uх рр. за -
галь на кількість лю дей з інвалідністю в Ук раїні ста но ви ла тро хи
мен ше 3% на се лен ня, то вже з 2002 р. во на пе рейш ла 5%Uй рубіж
і три маєть ся на поз начці по над 5% і досі [7]. Зва жа ю чи на такі мас -
ш та би проб ле ми, що вив чаєть ся, го лов ним ак цен том у соціальній
політиці Ук раїни по вин но бу ти за без пе чен ня яко мо га ви що го рівня
успішної інклюзії.

По нят тя інклюзія пос ту по во при хо дить на зміну по нят тю «ін -
тег рація». Ад же ме ханічне поєднан ня (інтег рація) в одній сту дент сь -
кій групі мо лоді з інвалідністю і іншої мо лоді не оз на чає пов ноцін -
ної участі пер ших у житті гру пи [6].

Пси хо логічні бар’єри і ве ли ка кількість інших пе реш код впли ва -
ють на про цес ре аль но го вклю чен ня лю дей з інвалідністю в су спільст -
во. Знач ною пе ре по ною та ко му вклю чен ню (інклюзії) є стиг ма ти -
зація лю дей з інвалідністю, тоб то не обґрун то ва не при пи су ван ня їм
не га тив них соціаль них якос тей безвіднос но до індивіду аль них ха -
рак те рис тик, вик люч но на ос нові гру по вої на леж ності [1,3].

Лю ди з інвалідністю час то відчу ва ють до се бе особ ли ве став -
лен ня з бо ку суспільства. Відсо ток пригніче них лю дей з інвалід ніс тю
збіль шуєть ся за леж но від сту пе ню інвалідності та міри зовнішнь о -
го про я ву хво ро би [2]. Стиг ма впли ває на соціаль ну іден тичність
осо бис тості, вклю чен ня лю ди ни в соціаль не жит тя та ко мунікацію,
вик ли кає серйозні зміни в по ведінці [3]. То му іноді лю ди з інва лід -
ністю і самі не га тив но сприй ма ють ідею інклюзії, час то зай ма ю чи
«відчу же ну» по зицію, або ж об’єдну ють ся в спіль но ти лю дей з ін -
валідністю, ад же та ке спілку ван ня є для них більш ком фо рт ним.

На дум ку Г.Тар да, складність інтег рації лю дей з інвалідністю
в освітній про цес по ля гає в то му, що нові адап таційні про це си нак -
ла да ють ся на ко лишні, прой дені в пер винній соціалізації, то му ви -
ни кає проб ле ма уз год же ності між пер вин ни ми соціаль ни ми адап -
тацією і інтер налізацією. До сяг нуті індивідом прис то су ван ня до
ос во ю ва но го ним світу зна чу щих «інших», а та кож йо го ви на хо ди
ви яв ля ють ся не дос татніми на но во му життєво му етапі [9].
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Участь у сту де нтсь ко му са мов ря ду ванні на дає мож ливість мо -
лоді з інвалідністю пов ною мірою бра ти участь у житті ко лек ти ву,
сти му лює рівноп рав’я усіх сту дентів, роз ви ває на вич ки спілку ван -
ня та мак си маль ну соціалізацію [5]. Участь у сту де нтсь ко му са мов -
ря ду ванні сприяє усу нен ню стиг ма ти зації мо лоді з інвалідністю,
шля хом: зміни за галь них умов жит тя лю дей з інвалідністю; по до лан -
ня ген дер них, ра со вих та етнічних сте ре о типів, які час то жив лять
со бою стиг ма ти зацію за ста ном здо ров’я; інфор маційно-про світ -
ниць кої діяль ності та пси хо логічної підтрим ки; конт ро лю за дот ри -
ман ням прав лю ди ни, рівних мож ли вос тей для са мо ре алізації, твор -
 чості, куль ту ри, дозвілля то що. На дум ку Діко воїUФа ворсь кої О.М.
та ка ак тив на діяльність — це засіб пе ре орієнтації мо лоді з інвалід -
ністю з спо жи ваць кої по зиції на бо роть бу за свої пра ва [4].

Важ ли ви ми осо бистісни ми ха рак те рис ти ка ми, які мо же здо бу -
ти мо лодь з інвалідністю в умо вах сту де нтсь ко го са мов ря ду ван ня є:
по до лан ня за го ст ре но го відчут тя уо соб лен ня, не пов ноцінності,
відмінності від інших, ово лодіння мис те цт вом спілку ван ня, роз ви -
ток лідерсь ких якос тей, здат ності до за хис ту своєї по зиції, індивіду -
аль ності [8], що сприяє усу нен ню стиг ма ти зації.
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ПЕР ШО КУ РС НИК У ВНЗ: ПРОБ ЛЕ МИ АДАП ТАЦІЇ

Бац ман О.С., завіду вач ка фед ри соціаль ної ро бо ти
Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва Універ си те ту «Ук раїна»

оlgapisnya2203@gmail.com
Мя куш ко Н.С.,

ди рек тор Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва Універ си те ту «Ук раїна»,
здо бу вач ка фед ри соціаль но2політич них на ук,

гло балісти ки та соціаль них ко мунікацій Універ си те ту «Ук раїна»
myakushkonadiya@i.ua

Ано тація. Розг ля нуті проб ле ми адап тації здо ро вих сту дентів та
сту дентів з інвалідністю на пер ших кур сах нав чан ня в інтег ро ва них
гру пах ви що го нав чаль но го зак ла ду. Зап ро по но вані ре ко мен дації що до
їх вирішен ня.

Annotation. The problems of adaptation of healthy students and students
with disabilities at the first training courses in integrated groups of higher
education. Proposed recommendations for their solution.

Ор ганізація нав чаль ноUви хов но го про це су на пер ших кур сах
по вин на вра хо ву ва ти пси хо логічний, емоційний та фізич ний стан
сту дентів. В на шо му ви пад ку особ ли вий інте рес для на у ко во го до -
сліджен ня предс тав ляє спе цифічна гру па осіб, які ви ко рис то ву ють
мож ливість піль го во го за ра ху ван ня — це сту ден ти із функціональ -
ни ми об ме жен ня ми здо ров’я. На наш пог ляд, са ме ця ка те горія
сту дентів є менш за хи ще ною, оскіль ки має по ряд з проб ле ма ми ін -
дивіду аль но го та фізич но го роз вит ку, проб ле ми пси хо логічно го ха -
рак те ру, що по си лю ють ся в під час пе ре бу ван ня інтег ро ва них гру пах. 

З ме тою досліджен ня проб лем адап тації сту дентів до нав чан ня
в інтег ро ва них гру пах ви що го нав чаль но го зак ла ду ав то ра ми в пе рі -
од з 15 трав ня по 30 черв ня 2017 ро ку бу ло про ве де но інтерв’ю в Пол -
тавсь ко му національ но му пе да гогічно му універ си теті ім. В.Г. Ко ро -
лен ка, Пол тавсь ко му універ си теті спо жив чої ко опе рації Ук раїни,
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Ук раїнській ме дичній сто ма то логічній ака демії та Пол тавсь ко му
інсти туті еко номіки і пра ва, в яко му взя ло участь 18 осіб. Рес пон -
ден та ми вис ту па ли де ка ни, завіду ючі ка фед ра ми, відповідальні
сек ре тарі прий маль ної комісії. Ста тус опи та них доз во лив да не
інтерв’ю вва жа ти екс пе рт ним.

Про а налізу вав ши дум ку екс пертів та влас ний прак тич ний до свід
мо же мо виділи ти ос новні проб ле ми здо ро вих сту дентів та сту дентів
із функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я на пер ших кур сах на -
вчан ня в інтег ро ва них гру пах ви що го нав чаль но го зак ла ду. Най го -
ловніши ми проб ле ма ми є: прис то су ван ня до но во го нав чаль но го
про це су (те о ре тич ний ма теріал вик ла даєть ся ве ли ки ми порціями на
лекціях, ос воєнню прак тич них на ви чок на семіна рах та ла бо ра тор них
за нят тях виділяєть ся мен ше ча су, відсутнє «технічне» керівницт во
з бо ку вик ла да ча — сту ден ту не вка зу ють, що потрібно за пи са ти або
за пам’ята ти); до но вих ви мог оціню ван ня (впро вад же на мо дуль -
ноUрей тин го ва сис те ма оціню ван ня знань, що не пе ред ба чає про -
пусків за нять); зас воєння нав чаль но го ма теріалу (у ви що му нав -
чаль но му зак ладі ос нов на роль приділяєть ся са мостійній ро боті
сту ден та, як у пла ну ванні сво го ро бо чо го ча су, так і у ви борі те ми
на у ко вої праці та ор ганізації кон суль та тив ної взаємодії з вик ла да -
ча ми); адап тація сту дентів до но во го ото чен ня, до но вих зв’язків та
струк ту ри і тра дицій ви що го нав чаль но го зак ла ду; ви ок рем лен ня
мо ло дою лю ди ною своєї по зиції в нав чальній гру пи, взаєми нам
в ній, фор му ван ня влас но го сти лю по ведінки, лідерсь ких якос тей.

Як що розг ля да ти інтег ро вані гру пи ви що го нав чаль но го зак ла -
ду, то до ви ще заз на че них проб лем адап тації до да ють ся такі: пси хо -
логічна не го товність вик ла дачів, здо ро вих сту дентів та їх батьків
сприй ма ти сту дентів із функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я;
надмірна жалість до сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо -
ров’я, що мо же вик ли ка ти не а дек ват ну ре акцію вик ла дачів та здо -
ро вих сту дентів, яка бу де впли ва ти на зас воєння нав чаль но го ма -
теріалу та спілку ван ню у групі.

Сту ден ти з об ме же ни ми мож ли вос тя ми та кож ма ють по ряд
з го лов ни ми проб ле ма ми пер шо ку рс ни ка проб ле ми сво го індивіду -
аль но го роз вит ку. Це: проб ле ма прос то ро вої адап тації (не прис то -
со ваність архітек тур них спо руд та нав чаль них кор пусів до да ної ка -
те горії сту дентів); проб ле ма інтег рації в гру пу та суспільство, яка
пов’яза на з відсутністю соціаль но го досвіду пе ре бу ван ня в се ре до -
вищі здо ро вих лю дей; низь кий рівень шкіль ної підго тов ки; склад -
ність в спілку ванні зі здо ро ви ми людь ми.
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От же, для по лег шен ня про це су адап тації в інтег ро ва них гру пах
потрібно роз ро би ти та впро ва ди ти адап таційні за хо ди, що ма ють
охоп лю ва ти всіх учас ників нав чаль ноUви хов но го про це су, оп ти -
маль ни ми з яких є: ство рен ня адап таційно го кліма ту, тоб то по зи -
тив них та ком фо рт них умов для нав чан ня та роз вит ку сту дентів;
фор му ван ня у ви що му нав чаль но му зак ладі куль ту ри то ле ра нт ності
до ка те горії осіб з інвалідністю; роз роб ка та впро вад жен ня сис те ми
адап таційних за ходів, яка місти ла б в собі: тренінгові кур си, ме то -
дичні та на у ко воUпрак тичні семіна ри, нав чальні лекції для всіх
суб’єктів нав чаль ноUви хов но го про це су; зап ро вад жен ня курсів пе -
дагогічної майс тер ності для вик ла дачів, які бу дуть пра цю ва ти в інтег -
 ро ва них гру пах; ор ганізація індивіду аль но го, пси хо логічно го та
нав чаль но го суп ро во ду сту дентів із функціональ ни ми об ме жен ня -
ми здо ров’я з ме тою до по мо ги у нав чаль них та пси хо логічних по -
требах; ство рен ня в універ си теті груп вирівню ван ня, які до по мо жуть
підви щи ти стар то вий рівень шкіль ної підго тов ки, що бе зу мов но
бу де спри я ти про це су адап тації та інтег рації; вклю чен ня сту дентів з
інвалідністю в ро бо ту в сту де нтсь ко го пар ла мен ту та сту дентській
раді, що до по мо же усу ну ти інфор маційний бар’єр та за до воль ни ти
пот ре бу у спілку ванні; за без пе чен ня змістов но го сту де нтсь ко го
дозвілля, яке че рез не фор маль не спілку ван ня спри я ти ме згур то ва -
ності мо ло дих лю дей.

ТУ РИЗМ ЯК ФОР МА ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ 
СОЦІАЛЬ НО<РЕ АБІЛІТАЦІЙНОЇ АДАП ТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Бєло у со ва Н.В.
к.г.н., до цент, до цент ка фед ри ме не дж мен ту ту риз му

Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»
belousova268@ukr.net

Без но сюк О.І.
стар ший вик ла дач ка фед ри ме не дж мен ту ту риз му

Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»
beznosiukoi_kvb@bigmir.net

Ано тація. В Ук раїні пи тан ня на дан ня оп ти маль них пос луг лю дям
з інклюзією, особ ли во інвалідам різних но зо логій, ма ють не сис тем ний
ха рак тер вирішен ня і пер шим універ си те том, який май же 20 років то -
му зап ро по ну вав освітянські пос лу ги сту ден там2інвалідам, став Від кри-
тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна». Особ ливіс тю
нав чаль но го про це су є адап тація та соціалізація лю дей з ін валідністю,
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яких до лу ча ють не тіль ки до нав чаль но го про це су та до ак тив но го
відпо чин ку. На базі ка фед ри ме не дж мен ту ту риз му бу ло відкри то
Центр інклю зив но го ре абілітаційно2соціаль но го ту риз му, в рам ках
яко го роз роб ля ють ся ту рис тичні марш ру ти, які адап то вані для лю дей
з інвалідністю, та які пла нуєть ся зап ро по ну ва ти ту рис тич ним кам -
паніям в якості но вої ту рис тич ної опції.

Annotation. In Ukraine the questions about optimal service for people
with inclusion, especially for invalids with different nosologies, have non-sys-
temic nature of the solution and Open International University of Human
Development «Ukraine» was the first university which proposed its education-
al services for invalids almost 20 years ago. The educational process feature is
an adaptation and socialization of the invalids, and involvement them not to
education only, but also to the active recreation. On the base of Chair of
Tourism Management was opened The Centre of the inclusionary recreational
and social tourism where are developing touristic roads adapted for invalids,
which are ready to propose to the touristic agencies like a new touristic option. 

Інвалідність мож на вва жа ти соціаль ним фе но ме ном, уник ну ти
яко го не мо же жод не суспільство, а кож на дер жа ва відповідно до
рівня сво го роз вит ку, пріори тетів та мож ли вос тей фор мує соціаль -
ну та еко номічну політи ку що до інвалідів [2, c. 131–134].

В Ук раїні си ту ація з вирішен ням проб лем інвалідів ма ла по ве -
рх не вий ха рак тер. Це по яс ню ва ло ся фінан со ви ми мож ли вос тя ми
і ма теріаль ни ми ре сур са ми країни. Особ ли во рідко по ру шу ва лись
пи тан ня, пов’язані з їх відпо чин ком. А цей відпо чи нок мож на ор -
ганізу ва ти та зро би ти йо го навіть ак тив ним. Про по нуємо розг ля ну -
ти ту ризм як ме тод соціаль ної ре абілітації інвалідів [1, c. 14–17].

Май же 20 років Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку
лю ди ни «Ук раїна» на дає освітньоUви ховні пос лу ги для сту де нтсь кої
мо лоді, предс тав ни ки якої ма ють інвалідність за різни ми но зо -
логіями. Ство рені в нь о му умо ви дос туп ності да ють сту ден там
з особ ли ви ми пот ре ба ми нав ча тись в за гальній ака демічній групі.
Та кий підхід доз во ляє ду же швид ко наб ли зи ти сту дентівUінвалідів
до соціалізації, відчу ти підтрим ку од нолітків, прий ня ти участь у за -
галь но універ си тетсь ких за хо дах. 

Особ ливістю нав чаль но го про це су є адап тація та соціалізація
людей з інвалідністю, яких до лу ча ють не тіль ки до нав чаль но го про-
це су та до ак тив но го відпо чин ку. 

На базі ка фед ри ме не дж мен ту ту риз му бу ло відкри то Центр ін -
клю зив но го ре абілітаційноUсоціаль но го ту риз му, який увійшов до
скла ду Все ук раїнсь кої Асоціації ре абілітаційноUсоціаль но го ту риз му.

міждисциплінарний підхід Секція І



Спіль ни ми зу сил ля ми вик ла дачі та сту ден ти роз роб ля ють ту -
рис тичні марш ру ти, які мо жуть бу ти адап то вані для лю дей з інва -
лідністю різних но зо логій, в то му числі й інвалідів на візках. На
май бутнє пла нуємо про вес ти ап ро бацію да них ту рис тич них про по -
зицій і зап ро по ну ва ти їх ту рис тич ним кам паніям в якості но вої ту -
рис тич ної опції.

Ре зуль та том плідної співпраці вик ла дачів і сту дентів ста ло
ство рен ня низ ки дип лом них та магістерсь ких робіт краєзнав чої те -
ма ти ки, в яких висвітлені цікаві істо ричні фак ти, які мо жуть при -
вер ну ти до се бе ува гу як вітчиз ня них, так і за кор дон них ту ристів.
На у ко воUдослідницькій ро боті сприяє співпра ця ка фед ри ме не дж -
мен ту ту риз му з Цент ром патріотич но го ви хо ван ня універ си те ту
«Ук раїна», з Національ ним денд ро логічним пар ком «Софіївка» при
Національній Ака демії на ук Ук раїни (м. Умань, Чер кась кої об лас ті),
національ ним істо ри коUар хе о логічним за повідни ком «Чи ги рин»
(м. Чи ги рин Чер кась кої об ласті) Виш го родсь ким істо ри коUкуль тур -
ним за повідни ком (Київсь ка об ласть), Пи ря тинсь ким національ -
ним пар ком (Київсь ка об ласть). 

Ми ба чи мо існує мож ливість роз ши рен ня ге ог рафії тих міст,
які мог ли б прий ня ти на своїй те ри торії лю дей з інклюзіє для комп -
ле кс ної ре абілітації. А сту ден там при пла ну ванні фа хо вих робіт
про по нуємо вра хо ву ва ти пот ре би лю дей з різни ми но зо логіями.

На во ди мо фраг мен ти сту де нтсь ких про е кт них робіт, в яких
провідною ста ла те ма інклю зив но го ту риз му.

Гірман Аль о на: «…Мій про ект роз ра хо ва ний для екс кур сантів
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми… Ту ризм для лю дей з особ ли ви ми
пот ре ба ми має знач ний еко номічний по тенціал, який мо же фінан -
су ва ти ся за ра ху нок місце вих бюд жетів та внесків бла годійних ор -
ганізацій… Жи ти, ко ха ти, манд ру ва ти, мріяти, на со лод жу ва тись
краєви да ми во ни хо чуть так са мо як і всі лю ди, а, мо же, й біль ше…»

Лєме ше ва Каріна: «…Це мій пер ший про ект ... приз на че ний для
лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. Всі лю ди рівні…
кож на лю ди на мо же відчу ти яск раві емоції під час на шої ма лень кої
по до рожі…»

Мосійчук Люд ми ла: «…Нав ча ю чись в універ си теті «Ук раїна» я
зустріла ба га то «особ ли вих» лю дей….. Проб ле ма дос ту пу інвалідів
до куль тур ної спад щи ни в Ук раїні май же не підіймаєть ся… Хо чу
ска за ти, що во ни сильні лю ди. На ше жит тя зовсім не об лаш то ва не
для них і те, що во ни до ла ють про тя гом дня прос то ней мовірно —
це та ка си ла волі, це та ке ба жан ня жи ти. То му, мій про ект спря мо -
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ва ний на те, щоб «особ ливі» лю ди не ви жи ва ли, а жи ли! І я зроб лю
все для то го, щоб йо го втіли ти в жит тя...»

Па зю ра Ка тя: «…Ви мо ги без пе ки так са мо, ду же важ ливі при
організації екс курсійно го обс лу го ву ван ня. Не обхідно ство ри ти умо -
ви зруч но го та без печ но го пе ре су ван ня підчас екс курсії, досліди ти
дос тупність для різних ка те горій інвалідів…»

Ду же сподіваємось на те, що наші, по ки що скромні, до сяг нен -
ня ля жуть в ос но ву ціка вих вітчиз ня них і міжна род них про ектів,
зацікав лять ме це натів, да дуть пош товх до по даль ших краєзнав чих
досліджень. 
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Ано тація. Транс фор му ю чись, освітня га лузь прий має вик ли ки ак -
ту аль них пот реб абітурієнтів2інвалідів та лю дей з інклюзією. Для
вирішен ня да но го пи тан ня не обхідно про а налізу ва ти існу ю чи проб ле ми
та пос та ви ти ре альні зав дан ня для їх вирішен ня. Ма ю чи цілу низ ку
зак ладів, які про по ну ють свої освітянські пос лу ги, біль ше час ти на
абітурієнтів2інвалідів не зна ють про ці ус та но ви та про свої мож ли -
вості в освітній га лузі. Тіль ки по до лав ши вик ли ки су час ності на ша
країна змо же на да ва ти якісну та дос туп ну освіту аб со лют но всім ба -
жа ю чим, не за леж но від ви ду та склад ності інклюзії.
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Annotation. During the transformation the educational branch has the
necessary to satisfied the needs of the matriculants invalids. To solve this fea-
ture we need to analyze the problems and determine the tasks to do. There are
a lot of places which propose their educational opportunities, but majority of
invalids doesn’t know about their possibilities and perspectives. Only over-
coming the challenges of our time Ukraine could propose good educational
services for all people despite the kind and complexity of the inclusion. 

В су час них умо вах роз вит ку соціуму знач ний відсо ток лю дей,
і в пер шу чер гу мо лодь, має різно го ти пу інклюзії, ба жа чи от ри ма ти
ви щу про фесійну освіту. Чи є в Ук раїні дос татньо освітніх мож ли вос -
тей для сту де нтсь кої мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми? Чи го тові існу -
ючі нав чальні зак ла ди прий ня ти до своїх лав мо лодь с об ме же ни ми
мож ли вос тя ми на гідно му рівні? Це пи тан ня хви лює кож но го з батьків
та ких особ ли вих дітей, чиє май бутнє най частіше не виз на че не та не се
у собі ба жан ня бу ти поміче ни ми та спра вед ли во оціне ни ми. 

Освітня га лузь транс фор муєть ся та прий має вик ли ки ак ту аль -
них пот реб абітурієнтів [4, c. 26–28]. Ос новні проб ле ми, з яки ми
сти каєть ся інклю зив ний сту дент у да но му пи танні є:

1. Відсутність сис тем но го підхо ду в ро боті з мо лод дю з особ ли -
ви ми проб ле ма ми в освітнь о му се ре до вищі.

2. Не дос тат ня за галь на пси хо логічна обізнаність пе да гогів нав -
чаль них зак ладів на пред мет ро бо ти з ка те горіями інклю зив них учнів.

3. Низь ка соціаль на за хи щеність дітейUінвалідів.
4. Не дос татнє ви ко рис тан ня су час них ме то дик, які спро щу ють

про цес освіти.
Най го ловніші за дачі, що існу ють на сь о годні — це:
1. Ро бо та с по до лан ня соціаль них сте ре о типів сто сов но інвалі дів.
2. Нав чан ня пе да гогів ком пе те нт ності у сфері освіти дітей

з особ ли ви ми пот ре ба ми.
3. По бу до ва без пе реш код ної інфра ст рук ту ри нав чаль но го зак -

ла ду: пан ду си, об лад нані ту а ле ти, нав чальні ау ди торії то що.
4. За купівля спе цифічних освітніх за собів для дітей з інклю зією.
5. Вне сен ня в штат ний розк лад по сад для обс лу го ву ван ня

підлітківUінвалідів. 
6. Фор му ван ня адек ват но го став лен ня до мо лоді з особ ли ви ми

пот ре ба ми, шля хом про ве ден ня лекцій доб ро ти та співчут тя зі сту -
ден та ми та бать ка ми.

В Ук раїні існує сис те ма зак ладів з освіти підлітківUінвалідів.
Перш за все, це інтер на ти, де такі діти от ри му ють без кош тов ну осві ту,
про жи ван ня та хар чу ван ня. До прис то со ва них під пот ре би абіту -
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рієнтів з інклюзією відно сять ся: Харківсь кий обліко воUеко но міч ний
технікумUінтер нат, Чернігівсь кий юри дич ний ко ледж, Жи то ми ось -
кий технічний ліцейUінтер нат, Кам’янецьUПодільсь кий пла но -
воUеко номічний технікумUінтер нат, Лу гансь ка проф те ху чи ли -
щеUінтер нат, Самбірсь ке проф те ху чи ли щеUінтер нат [2, c. 32–34].

Абітурієнти з де фек та ми зо ру мо жуть от ри ма ти освіту у Київсь -
ко му дер жав но му технікумі лег кої про мис ло вості за фа хом «швач ка»,
в Ме дичній школі при Дар ниць ко му ме дич но му об’єднанні та Ге нич -
но му ме дич но му учи лищі Хер сонсь кої об ласті за фа хом «Ма са жист».

Абітурієнтів з де фек та ми слу ху че ка ють в ба гать ох нав чаль них
зак ла дах Ук раїни з ве ли ким спект ром про фесій:

Київсь кий політехнічний універ си тет, Відкри тий універ си тет
Ук раїна, Київсь кий національ ний універ си тет тех но логій і ди зай ну,
Національ на ме та лургійна ака демія Ук раїни, Одесь ке ПТУ №35, Ки -
ївсь кий дер жав ний ко ледж ест рад ноUцир ко во го мис те цт ва, Ук раїнсь -
кий дер жав ний лісо технічний універ си тет, Уж го родсь кий ко ледж
мис тецтв імені Ер делі та інші регіональні цент ри освіти інвалідів.

Ли ше 26% по тенційних абітурієнтів з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми, згідно опи ту ван ня 2016 ро ку, зна ють про ці ус та но ви та про
свої мож ли вості в освітній га лузі [3, c. 38–45]. 

Кож но го ро ку в Ук раїні прий ма ють ся за ко но давчі до ку мен ти,
які ви но сять поп рав ки до існу ю чих умов на дан ня освітніх пос луг
інвалідам: це сти пендії, до да ван ня на у ко вих роз ро бок в нав чальні
пла ни для поліпшен ня зас воєння ма теріалу, кур си підви щен ня
кваліфікації для вик ла дачів [1, c.64–68]. 

Та ким чи ном, ли ше ви ко нав ши зав дан ня, пос тав лені су час ни -
ми умо ва ми для поліпшен ня освіти мо лоді з інклюзією, такі
підлітки змо жуть от ри ма ти гідну освіту та по пов ни ти ла ви пра цю -
ючо го на се лен ня Ук раїни та ма ти виз на че не май бутнє в сфері за -
робітку та пра цев лаш ту ван ня. Ли ше за умо ви дер жав но го ре гу лю -
ван ня, соціаль ної свідо мості та ви со ко рівня кваліфікації пе да гогів
мож на до сяг ти рівності абітурієнтів з різни ми пот ре ба ми. 

Тіль ки по до лав ши вик ли ки су час ності на ша країна змо же на да ва -
ти якісну та дос туп ну освіту аб со лют но всім ба жа ю чим, не за леж но від
ви ду та склад ності інклюзії. Гас ло май бутнь о го: освіта для кож но го. 
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Ано тація. Те зи прис вя чені те о ре тич ним ас пек там соціаль ної мо -
делі ро зуміння інвалідності. Розг ля ну то сутність соціаль ної мо делі, її
пе ре ва ги для суспільства. Виз на че но, що соціаль на мо дель розг ля дає
інвалідність як соціаль ну проб ле му, а не як влас тивість лю ди ни. Особ -
ли ву ува гу звер не но на ас пек ти її впро вад жен ня у країнах з рин ко вою
еко номікою. На да но про по зиції що до до вирішен ня проб лем інвалід -
ності в Ук раїні.

Annotation. The thesis is devoted to theoretical aspects of the social
model understanding of disability. The essence of the social model, its bene-
fits to society. Determined that the social model considers disability as a social
problem and not as the property of a man. Special attention is paid to aspects
of its implementation in the countries with market economy. The proposals for
addressing disabilities in Ukraine.

Тра диційни ми для ук раїнсь кої куль ту ри є етич не і гу ман не
став лен ня до лю дей, які пот ре бу ють особ ли вої ува ги внаслідок
інвалідності. На жаль, в Ук раїні істо рич но скла ла ся си ту ація, за
якої ця ка те горія її гро ма дян про тя гом три ва ло го ча су за ли ша ла ся
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соціаль но не за хи ще ною, і навіть пев ною мірою ізоль о ва ною від
соціуму, а відкри те об го во рен ня проб ле ми інвалідності бу ло не по -
ши ре ним у суспільстві [3].

З пли ном ча су став лен ня до інвалідності ста ва ло більш то ле ра нт -
ним. Це пов’яза но з ак тив ною життєвою по зицією са мих лю дей з ін -
валідністю. Зміни прийш ли із західних країн, де пос ту по во бу ло пе ре -
г ля ну то сам підхід до ро зуміння інвалідності на соціаль ну мо дель [4].

Соціаль на мо дель виз на чає інвалідність як су купність пе реш код
у став ленні, по ведінці, прос торі, які пе реш код жа ють повній участі
лю дей з інвалідністю в житті суспільства. Із соціаль ноUполітич ної
точ ки зо ру лю ди з інвалідністю є мен ши ною, ре алізації прав яких пе -
реш код жа ють існу ючі пе реш ко ди у суспільстві, ство рені більшістю. 

Мо дель пе ред ба чає, що усу нен ня пе реш код у став ленні, фізич них
та інсти туційних пе реш код поліпшить жит тя лю дей з інвалідністю,
на дав ши їм такі ж, як і в лю дей без інвалідності мож ли вості на
рівноп равній ос нові. Во на фо ку суєть ся на індивіду аль них пот ре бах
лю дей з інвалідністю. Це не за пе ре чує не обхідності ліку ван ня, але
має на увазі, що і в разі не мож ли вості пов но го оду жан ня лю ди на не
бу де ізоль о ва ною і вик рес ле ною з ак тив но го гро мадсь ко го жит тя.

Світо вий досвід свідчить, що пе ре ва га ми соціаль ної мо делі ро -
зуміння інвалідності для суспільства є:

— мож ливість розк ри ти се бе на ба га то більшій кіль кості лю дей,
не об ме жу ю чи ко ло кваліфіко ва них фахівців фізич ни ми кри теріями;

— зни жен ня суспіль ної нап ру ги — ад же соціаль на мо дель пе -
ред ба чає, що у ви пад ку от ри ман ня інвалідності, ко жен з нас бу де
ма ти ме мож ливість вес ти звич ний спосіб жит тя [2].

Для пе ре хо ду на соціаль ну мо дель ро зуміння інвалідності,
потрібні певні зу сил ля гро ма ди, а са ме:

— ство рен ня дос туп но го архітек тур но го се ре до ви ща;
— вжи ван ня ко ре кт ної лек си ки і терміно логії;
— ство рен ня мож ли вості для спіль но го нав чан ня дітей з ін ва -

лідністю та без [4].
Та ким чи ном, соціаль на мо дель розг ля дає інвалідність як со -

ціаль ну проб ле му, а не як влас тивість лю ди ни. Відповідно до неї,
інвалідність ви ма гає політич но го втру чан ня, так як проб ле ма ви ни -
кає че рез неп рис то со ваність нав ко лишнь о го се ре до ви ща, що вик ли -
каєть ся став лен ням та інши ми влас ти вос тя ми соціаль но го ото чен ня
[1]. Її зміст виз на чає нас туп ний підхід до вирішен ня проб лем інва лід -
ності в Ук раїні: рівні пра ва інвалідів на участь у всіх ас пек тах жит тя
суспільства по винні бу ти закріплені за ко но да в ством, ре алізо вані
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че рез стан дар ти зацію по ло жень і пра вил в усіх сфе рах життєдіяль -
ності лю ди ни і за без пе чені рівни ми мож ли вос тя ми, ство рю ва ни ми
соціаль ною струк ту рою. 

Літе ра ту ра

1. Ко рос те ле ва Н.А. Ак ту аль ность со ци аль ной мо де ли ин ва лид нос ти
в ми ро вом со об ще ст ве [Элект рон ный ре сурс] / Ко рос те ле ва Н.А. — Ре жим
до с ту па: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2012/Pedagogica/6_99670.doc.htm. 

2. Мо делі «інвалідності» [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу:
http://www.old.discrimi.net/modeliUinvalidnosti//. 

3. Мо делі інвалідності та ре абілітації осіб з об ме же ни ми функціональ -
ни ми мож ли вос тя ми [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу:
http://megapredmet.ru/1U81997.html. 

4. Соціаль на та ме дич на мо делі ро зуміння інвалідності [Елект рон ний
ре сурс]. — Ре жим дос ту пу: http://inclusion.lab01.com.ua/understan ding-
disablement/. 

СУП РОВІД НАВ ЧАН НЯ СТУ ДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В ЛУЦЬ КО МУ ІНСТИ ТУТІ РОЗ ВИТ КУ ЛЮ ДИ НИ 

УНІВЕР СИ ТЕ ТУ «УК РАЇНА»

Бун дак О.А.,
кан ди дат істо рич них на ук, до цент, зас туп ник ди рек то ра 

з на у ко во2ме то дич ної ро бо ти 
Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна»

olenabundak@gmail.com 

Ано тація. Висвітле но спе цифіку ор ганізації нав чаль но го про це су
для сту дентів з інвалідністю в Луць ко му інсти туті роз вит ку лю ди ни
Універ си те ту «Ук раїна». Ак цен то ва но ува гу на ви ко рис танні спе ціаль -
 них технічних за собів прийо му2пе ре дачі інфор мації в дос туп них фор -
мах та інфор маційної плат фор ми нав чан ня MОODLE.

Annotation. The specificity of educational process’ organization for stu-
dents with disabilities in Lutsk Institute of human development of University
«Ukraine» is highlighted. The attention is focused on the usage of special
technical means of reception and transmission of information in accessible
forms and educational information platform MOODLE experience. 

Ре алізація дер жав ної політи ки в об ласті освіти сту дентів з інва -
лідністю пе ред ба чає мож ливість от ри ман ня ни ми пов ноцінної ви -
щої освіти, прид бан ня та кої спеціаль ності, яка дає мож ливість ста ти
рівноп рав ним чле ном суспільства. В Луць ко му інсти туті роз вит ку лю -
ди ни нав чаєть ся 19 сту дентів да ної ка те горії з різни ми но зо логіями.
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Нав чан ня сту ден та з інвалідністю обов’яз ко во при во дить ся у від -
повідності з йо го індивіду аль ною прог ра мою ре абілітації інва ліда
і здійснюєть ся на ос нові освітніх прог рам, адап то ва них, при не -
обхідності, для нав чан ня сту дентів да ної ка те горії с вра ху ван ням
особ ли вос тей, індивіду аль них мож ли вос тей та ста ну здо ров’я. 

Ви хо дя чи із ста ну здо ров’я сту дентівUінвалідів ор ганізо ву ють ся
за нят тя спіль но з ти ми сту ден та ми, які нав ча ють ся в за галь них гру -
пах, ви ко рис то ву ю чи соціаль ноUак тивні ме то ди нав чан ня, тех но ло гії
соціокуль тур ної ре абілітації з ме тою на дан ня до по мо ги у вста нов -
ленні пов ноцінних міжо со бо вих відно син з інши ми сту ден та ми,
ство ренні ком фо рт но го пси хо логічно го кліма ту в сту дентській гру пі,
що відоб ра жаєть ся в пла нах ви хов ної ро бо ти та при роз робці ін ди -
віду аль них планів нав чан ня сту дентів. 

Нав чан ня сту дентівUінвалідів в інсти туті здійснюєть ся не тіль -
ки індивіду аль но, але і із зас то су ван ням дис танційних тех но логій.
У нав чаль но му про цесі для сту дентівUінвалідів зас то со ву ють ся
спеціальні технічні за со би прийо муUпе ре дачі інфор мації в дос туп -
них фор мах, за без пе чуєть ся ви пуск дос туп них фор матів дру карсь -
ких ма теріалів (нап рик лад, круп ний шрифт), то що. 

Освітня інфор мація, що розміщуєть ся на сайті Луць ко го інсти -
ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна», роз роб ляєть ся
відповідно до стан дар ту за без пе чен ня дос туп ності webUкон тен та
(WebContentUAccessibility).

Окрім то го, всі сту ден ти ма ють віль ний дос туп до нав чаль них
елект рон них курсів на інфор маційній плат формі нав чан ня MОODLE.

Нав чальні кур си для сту дентів, що заз на ють труд нощі з пе ре су -
ван ням або мо вою, пе ред ба ча ють ці особ ли вості і про по ну ють сту -
ден тамUінвалідам аль тер на тивні ме то ди закріплен ня ма теріалу, що
вив чаєть ся. 

В ок ре мих ви пад ках і при не обхідності для сту дентівUінвалідів
роз роб ля ють ся індивіду альні графіки нав чан ня. При ць о му по ря -
док пе ре хо ду на нав чан ня по індивіду аль но му пла ну виз на чаєть ся
на ос нові відповідних нор ма тив них до ку ментів. 

Для сту дентівUінвалідів вста нов люєть ся особ ли вий по ря док ос -
воєння дис ципліни «Фізич на куль ту ра». За леж но від ре ко мен дацій
ме ди коUсоціаль ної екс пер ти зи, вик ла да ча ми дис ципліни «Фізич на
куль ту ра» роз роб ляєть ся комп лекс спеціаль них за нять, нап рав ле -
них на роз ви ток, зміцнен ня і підтрим ку здо ров’я, на ос нові дот ри -
ман ня прин ципів охо ро ни здо ров’я і адап тив ної фізич ної куль ту ри. Це
мо жуть бу ти ру хомі за нят тя адап тив ною фізкуль ту рою в спе ціаль  но
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об лад на них спор тив них, тре на жер них і пла валь них за лах або на
відкри то му повітрі, які про во дять ся фахівця ми, що ма ють відпо -
відну підго тов ку. Для сту дентів з об ме жен ня ми пе ре су ван ня це мо -
жуть бу ти за нят тя по настіль них, інте лек ту аль них ви дах спор ту.

Для про фе сорсь коUвик ла даць ко го скла ду інсти ту ту ор ганізо ву -
ють ся за нят тя по прог ра мах, нап рав ле них на от ри ман ня знань про
пси хофізіологічні особ ли вості сту дентівUінвалідів, спе цифіці
прийо муUпе ре дачі нав чаль ної інфор мації, зас то су ванні спеціаль -
них технічних за собів нав чан ня з ура ху ван ням різних тех но логій. 

ВПЛИВ ЗА СОБІВ МА СО ВОЇ ІНФОР МАЦІЇ 
ПРИ СОЦІАЛЬНІЙ АДАП ТАЦІЇ ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Во ли нець О.О. 
До цент ка фед ри до ку мен тоз на в ства та інфор маційної діяль ності, 

кан ди дат філо софсь ких на ук
alexandr.volynets@gmail.com

Ано тація. Здійснюєть ся ог ляд пи тань пов’яза них з проб ле ма ми
суспіль но го ро зуміння адап тації лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Виз на-
 че но роль за собів ма со вої інфор мації як фор му ю чої скла до вої адап тації
лю дей з інвалідністю. Ок рес лені чин ни ки, що впли ва ють на адап тацію
лю дей з інвалідністю.

Annotation. An overview of issues related to the problems of public un der -
standing of the adaptation of people with special needs is underway. The role
of the mass media as a forming component of the adaptation of the disabled is
determined. The factors influencing the adaptation of the disabled are outlined.

Ак ту альність те ми обу мов ле на соціаль ни ми проб ле ма ми транс -
 фор маційно го періоду, пов’яза ни ми з погіршен ням умов жит тя ок -
ре мих соціаль них верств, і не обхідністю роз вит ку до дат ко вих
коштів соціаль ної адап тації сла бо за хи ще них ка те горій на се лен ня,
по до лан ня їх соціаль ної дезінтег рації. 

Сь о годні, з’яв ля ють ся нові гу маністич ноUант ро по логічні під хо ди,
згідно з яки ми інвалід — це осо ба, яка має об ме жен ня функцій ор га -
нізму. Відповідно до ць о го підхо ду вирішу ють ся проб ле ми ігно ру ван -
ня суспільством особ ли вих пот реб лю дей з інвалідністю, відсут ність
то ле ра нт ності, по до лан ня диск римінації за оз на кою здо ров’я лю ди ни.

За со би ма со вої інфор мації які відоб ра жа ють, так і ба га то в чо му
фор му ють ціннісні орієнтації суспільства, в то му числі і став лен ня
на се лен ня до проб лем лю дей з інвалідністю, де вис ту па ють важ ли -

24

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



25

вим фак то ром соціаль ної адап тації інвалідів, не тіль ки виз на ча ю чи
ба га то в чо му їх світовідчут тя, але і впли ва ю чи на став лен ня су -
спільства до цієї ка те горії на се лен ня. Це ак ту алізує проб ле му со -
ціаль ної адап тації інвалідів ме то да ми інфор маційної підтрим ки, за
до по мо гою масUмедійних тех но логій.

Вплив за собів ма со вої інфор мації на про цес соціаль ної адап та ції
лю дей з інвалідністю є дво я ким. З од но го бо ку, важ ли вим зовніш -
нім фак то ром соціаль ної адап тації лю дей з інвалідністю є соціальні
сте ре о ти пи, що транс лю ють ся масUмедіа. Диск римінаційний спо -
сіб па сив но го, ізоль о ва но го інваліда в суспільній свідо мості сприяє
закріплен ню соціаль ної де за дап тації лю дей з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми здо ров’я, і, нав па ки, об раз ак тив но го інваліда, інтег ро ва -
но го в суспіль не жит тя, мо же спри я ти підви щен ню рівня соціаль -
ної мобіль ності цієї ка те горії на се лен ня.

З іншо го бо ку, важ ли вим внутрішнім чин ни ком соціаль ної адап -
тації лю дей з інвалідністю слу жить сфор мо ваність в них ус та нов ки на
по шук і ви ко рис тан ня інфор маційних ре сурсів вирішен ня життєвих
проб лем. Інваліди, ак тив но зас то со ву ють інфор мацію про мож ли вос -
ті от ри ман ня соціаль ної до по мо ги для вирішен ня життєвих проб лем,
ма ють більш ви со кий рівень соціаль ноUеко номічної та соціаль но-
політич ної адап тації, і, нав па ки, соціаль на де за дап тація ха рак тер на
в більшій мірі для інвалідів, які про яв ля ють па сив не став лен ня до
інфор маційних ре сурсів вирішен ня життєвих проб лем.

В пер шу чер гу не обхідно виз на чи ти по нят тя фак торів соціаль -
ної адап тації, іден тифіку вав ши їх з та ки ми обс та ви на ми, при яких
ство рю ють ся умо ви для протікан ня са мо го про це су соціаль ної
адап тації. Кількість діючих на соціаль ну адап тацію фак торів до сить
ве ли ка і ви ма гає кла сифікації на ок ремі гру пи фак торів. Один
з підходів, що пов’яза ний з виділен ням ок ре мо го чин ни ка, який
впли ває на про цес адап тації, мо жуть бу ти соціальні ус та нов ки
інвалідів на інтег рацію в спільність.

Екс пер ти стве рд жу ють, що без ак тив но го фор му ван ня інтег ро -
ва них сис тем в про фесіональ ноUосвітній, соціаль ноUкуль тур ної та
інших сфер суспільства не мож ли ве ство рен ня сис те ми спри ят ли -
вих умов соціаль ної адап тації інвалідів. Умо ва ми соціаль ноUкуль -
тур ної адап тації лю ди ни з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я є: 

— підви щен ня сту пе ня дос туп ності ус та нов куль ту ри і дозвіл -
ля; за без пе чен ня гро мадсь кої та дер жав ної підтрим ки; 

— роз ви ток в діяль ності соціаль них служб і гро мадсь ких об’єд -
нань лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я; 
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— гро мадсь ка та дер жав на підтрим ка соціаль ноUкуль тур них іні -
ціатив лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я та їх об’єднань.

Крім то го, важ ли вим є ство рен ня інфор маційних центрів для
лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я (ок ре мих або в складі
соціаль них служб), в яких бу дуть аку муль о вані всі не обхідні інва лі -
дам відо мості: 

— пра во во го, ме дич но го, пси хо логічно го, інших профілів; 
— гро мадсь ка та дер жав на підтрим ка ство рен ня інте рак тив них

карт дос туп них для відвіду ван ня лю дям з інвалідністю об’єктів со ці -
аль ної інфра ст рук ту ри кож ної ок ре мої те ри торії і на се ле но го пунк ту;

— гро мадсь ка та дер жав на підтрим ка ство рен ня спеціалізо ва -
них IntemetUсайтів для лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо -
ров’я, ав то ра ми яких є самі інваліди; 

— за без пе чен ня мож ли вості лю дям з інвалідністю публіку ва ти
підго тов лені ни ми ма теріали в пресі і бра ти участь в ство ренні те леU
і радіоп рог рам про досвід по до лан ня ни ми життєвих об ме жень.

От же, мож на відзна чи ти, що за до по мо гою ЗМІ лег ко мож на
от ри ма ти інфор мацію, по ши ри ти но ви ни, ово лодіти знан ня ми. За -
со би ма со вої інфор мації відігра ють знач ну роль у фор му ванні і ба -
ченні су спільством ро зуміння і відно шен ня до лю дей з особ ли ви ми
пот ре ба ми.

ЖЕС ТО ВА МО ВА ЯК ЗАСІБ ПО ДО ЛАН НЯ 
МОВ НО ГО БАР’ЄРУ В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ НАВ ЧАННІ 

СТУ ДЕНТІВ З ПО РУ ШЕН НЯ МИ СЛУ ХУ

Гло ба С.М.,
стар ший вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва універ си те ту «Ук раїна»
globasergey58@gmail.com

Ано тація. Ав тор розг ля дає проб ле му мов но го бар’єру в інклю зив но-
му нав чанні осіб з по ру шен ня ми слу ху. Для йо го по до лан ня пе рек ла да чу —
дак ти ло ло гу не обхідно бу ти обізна ним з тих нав чаль них дис цип лін, які
на у ко во2пе да гогічний працівник вик ла дає сту ден там з по ру шен ня ми
слу ху. Рівень во лодіння жес то вою мо вою сту ден та ми та кож має бу -
ти дос татнім для сприй нят тя та зас воєння нав чаль ної інфор мації.
Вик ла да чеві ви що го нав чаль но го зак ла ду для підви щен ня якості інклю -
зив но го нав чан ня сту дентів та кої ка те горії ба жа но во лодіти ос но ва -
ми жес то вої мо ви. Ви ко нан ня заз на че них умов пев ним чи ном спри я ти ме
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по до лан ню мов но го бар’єру та по зи тив но впли не на рівень підго тов ки
сту дентів з ва да ми слу ху з об ра ної ни ми спеціаль ності.

Annotation. The author considers the language barrier in the inclusive
education of hearing impaired persons. To overcome the translator, the dac -
ty lologist needs to be aware of those academic disciplines that the scientist
and pedagogue teaches students with hearing impairments. Levels of profi-
ciency in students’ written language should also be sufficient for the percep-
tion and learning of learning information. Teacher of a higher educational
institution to improve the quality of inclusive education for students of this
category is desirable to have the basics of sign language. The fulfillment of
these conditions will in ьяк way contribute to overcoming the language barri-
er and will positively affect the level of training of students with hearing
impairments with their chosen specialty.

За ро ки не за леж ності в Ук раїні відбу лись значні зру шен ня в ре -
алізації мож ли вос тей лю дей з по ру шен ня ми слу ху здо бу ва ти освіту
за різни ми рівня ми.

Осо бам з по ру шен ням слу ху за без пе чуєть ся пра во на нав чан ня
жес то вою мо вою та на вив чен ня ук раїнсь кої жес то вої мо ви.

Ви хо дя чи із досвіду інклю зив но го нав чан ня у ви щих нав чаль -
них зак ла дах, однією з проб лем освіти лю дей з по ру шен ня ми слу ху
є по до лан ня мов но го бар’єру. Якість зас воєння нав чаль ної дис -
ципліни за ле жить від рівня сприй нят тя та ро зуміння нав чаль но го
ма теріалу сту ден та ми з ва да ми слу ху. 

Проб ле ми впро вад жен ня жес то вої мо ви досліджу ють ук ра їнські
та за рубіжні вчені. Зас лу го ву ють ува ги на у кові праці сур до пе да гогів
ья ко ва Р.М., ья ко ва О.І., Зи ко ва С.О., Рау Н.О., Рау Ф.Ф., Сль о зи -
ної Н.Ф., Яр ма чен ко М.Д. та ін.

Для біль шості мо ло дих лю дей з по ру шен ня ми слу ху вступ до ви-
 що го нав чаль но го зак ла ду і по ча ток нав чан ня ста ють пер шим діє -
вим кро ком у нап рям ку соціаль ної інтег рації. Вод но час подібний
досвід не завж ди по зи тив ний. На сам пе ред це пов’яза но з тим, що
вищі нав чальні зак ла ди не завж ди в змозі ство ри ти на лежні умо ви
для нав чаль ної діяль ності сту дентів з по ру шен ня ми слу ху. Однією
з та ких умов є до ве ден ня нав чаль ної інфор мації жес то вою мо вою, що
здійснюєть ся за до по мо гою пе рек ла да ча — дак ти ло ло га. Наскіль ки
сту ден ту вдаєть ся сприй ня ти, зро зуміти та в по даль шо му зас воїти
нав чаль ний ма теріал, за ле жить від влас но го ба зо во го рівня знань,
одер жа них у за галь но освітнь о му нав чаль но му зак ладі, а та кож від про -
фесіоналізму на у ко воUпе да гогічних працівників та пе рек ла да ча жес -
то вої мо ви. Але не завж ди пе рек ла дач — дак ти ло лог у змозі вис ту пи ти
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надійним по се ред ни ком у спілку ванні вик ла да ча зі сту ден том з ва -
да ми слу ху. Се ред сту дентів є такі, які вза галі ніко ли не чу ли мо ви,
оскіль ки ва да зі слу хом у них з на род жен ня. Інша ка те горія сту -
дентів має част ко ву втра ту слу ху й мо жуть сприй ма ти інфор мацію
шля хом не ли ше жес то вої мо ви, але й за до по мо гою слу хо во го апа -
ра ту. Вик ла дачі го ту ють ма теріали і вик ла да ють нав чаль ну дис цип -
ліну, заз ви чай, без ура ху ван ня спе цифіки сприй ман ня нав чаль но го
ма теріалу сту ден та ми з ва да ми слу ху, вва жа ю чи, що за на яв ності
пе рек ла да ча жес то вої мо ви у спеціальній групі проб ле ми от ри ман -
ня знань не існує. Текст нав чаль но го ма теріалу завж ди на пов не ний
на у ко ви ми ка те горіями, по нят тя ми та терміна ми, які важ ко сприй -
ма ють сту ден ти з по ру шен ня ми слу ху. То му пе рек ла дач жес то вої мо -
ви, сти ка ю чись з проб ле мою сприй нят тя сту ден та ми по да ної вик ла -
да чем інфор мації, ви му ше ний вда ва тись до різних видів мо дифікації
по чу тої від вик ла да ча нав чаль ної інфор мації. Для ць о го він зас то со -
вує такі ви ди мо дифікації як підлаш ту ван ня, про содію та ін. Звісно,
що всі мо дифікації мо ви (зміна мо ви) об го во рю ють ся заз да легідь
з вик ла да чем пев но го нав чаль но го пред ме ту. Окрім то го, мо ва вик ла -
да ча в інтерп ре тації пе рек ла да ча жес то вої мо ви не по вин на ста ва ти
за над то прос тою. Для сту ден та з ва да ми слу ху пе рек ла дач ЖМ має
вис ту па ти і мов ною мо дел лю. Це оз на чає, що: — стиль мов лен ня пе -
рек ла да ча ЖМ має відповіда ти сти лю мов лен ня вик ла да ча [1].

Ба жа но, щоб пе рек ла дач жес то вої мо ви був обізна ним з тих
нав чаль них дис циплін, з яких він здійснює пе рек лад для сту дентів.
Але підго ту ва ти пе рек ла да ча жес то вої мо ви з усіх нав чаль них дис -
циплін не мож ли во. Виріши ти цю проб ле му мож на ли ше за умо ви,
ко ли пе рек ла дач жес то вої мо ви є фахівцем тієї спеціаль ності, з якої
здійснюєть ся підго тов ка сту дентів з по ру шен ня ми слу ху. Вра хо ву -
ю чи та ку си ту ацію, в Пол тавсь ко му інсти туті еко номіки і пра ва,
зап ро вад же но фа куль та тив не вив чен ня ос нов жес то вої мо ви вик ла -
да ча ми та сту ден та ми за їх влас ним ба жан ням. Крім то го у Пол тавсь -
ко му ко леджі універ си те ту «Ук раїна» з 2016 ро ку у сис темі про фе -
сійної освіти бу ло роз по ча то підго тов ку кваліфіко ва них робітників
з пе рек ла ду жес то вою мо вою. Пер ших 15 ви пу ск ників ко лед жу вже
у 2017 році одер жа ли дип лом кваліфіко ва но го робітни ка з да ної
спеціаль ності. Та ка прак ти ка посп ри я ла вирішен ню проб ле ми мов -
но го бар’єру при спілку ванні вик ла да ча зі сту ден та ми з по ру шен -
ня ми слу ху. 

Все ж рівень знань вик ла да ча з ос нов пе рек ла ду жес то вою мо вою
не доз во ляє по ки що об хо ди тись без участі пе рек ла да ча жес то вої

28

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



29

мо ви, але пев ним чи ном до лан ня мов но го бар’єру все ж відбу ваєть -
ся, а якість нав чан ня сту дентів з ва да ми слу ху поліпшуєть ся. 

Літе ра ту ра

1. Ада мюк Н.Б. Пе рек ла дач у нав чаль но му зак ладі як мо дель жес то вої
мо ви для глу хих сту дентів / Н.Б. Ада мюк // Ак ту альні проб ле ми нав чан ня
та ви хо ван ня лю дей в інтег ро ва но му освітнь о му се ре до вищі у світлі ре -
алізації Кон венції ООН про пра ва інвалідів: те зи до повідей ХV Міжна род -
ної на у ко воUпрак тич ної кон фе ренції, (м. Київ — 18–19 лис то па да 2015 р.). —
К.: Універ си тет «Ук раїна», 2015. — С. 4–6.
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Ано тація. Шлях до євро пейсь кої інтег рації ви ма гає від на шої дер -
жа ви серйоз ної ро бо ти над комп лек сом пи тань (соціаль них, еко -
номічних, пра во вих…). Важ ли во звер ну ти ува гу на проб ле му соціаль ної
інклюзії лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Да на ро бо та містить аналіз
пе ре до во го досвіду у сфері соціаль но го за без пе чен ня лю дей з особ ли ви ми
пот ре ба ми на прик ладі зак ладів цієї сфе ри: Цент раль ної соціаль ної
служ би міста Ша у ляй в Литві та Бу дин ку са мостійно го жит тя.

Annotation. The path to European integration requires from our state serious
work on a set of issues (social, economic, legal...). It is important to pay atten-
tion to the problem of social inclusion of people with special needs. This work
contains an analysis of best practices in the field of social security for people
with special needs on the example of institutions in this area: the central so cial
service of the city of Siauliai in Lithuania and the home of independent living.

Рівень роз вит ку суспільства виз на чаєть ся ба гать ма еле мен та ми.
Од ним із ос нов них мож на наз ва ти рівень доб ро бу ту і за без пе чен ня
гро ма дян, зок ре ма лю дей, які пот ре бу ють до дат ко вої до по мо ги від
суспільства, а мо же прос то ува ги внаслідок сво го фізич но го, як на -
бу то го, так і врод же но го ста но ви ща (лю ди з особ ли ви ми пот ре ба ми,
лю ди по хи ло го віку та інші). Ук раїна сь о годні пря мує до євро пейсь -
кої спіль но ти, а то му не зай вим бу де де чо му пов чи ти ся з євро -
пейсь ких ціннос тей. Тим па че, що ос нов ний за кон на шої дер жа ви,
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Конс ти туція Ук раїни, про го ло шує жит тя і здо ров’я лю ди ни най ви -
щою цінністю на шої дер жа ви, а Ук раїну — пра во вою дер жа вою.

Проб ле ма соціаль ної інклюзії лю дей з об ме жен ням життє діяль -
ності сто суєть ся і лю дей по хи ло го віку, як пев ною мірою інваліди -
зо ва них. Соціаль не вклю чен ня лю дей по хи ло го віку обіймає сфе ру
зай ня тості, дозвілля та рек ре ації, сімей не жит тя, нор маль не со ціаль -
не за без пе чен ня. Особ ли вої ува ги зас лу го ву ють са мотні неп ра цез дат -
ні гро ма дя ни, з яки ми про во дить ся соціаль не обс лу го ву ван ня за
місцем про жи ван ня та в інтер нат них зак ла дах для лю дей по хи ло го
віку. Ціка вий досвід соціаль ної інклюзії має Ли товсь ка Рес публіка,
в якій про во ди лась час ти на на шо го досліджен ня. 

Ме тою на шо го досліджен ня бу ло вив чен ня особ ли вос тей
соціаль ної інклюзії лю дей по хи ло го віку, які про жи ва ють у спеціа лі -
зо ва них зак ла дах у Ли товській Рес публіці у місті Ша у ляй. Зав дан ня
досліджен ня: про а налізу ва ти еле мен ти соціаль ної інклюзії в зак ла -
дах міста Ша у ляй; про а налізу ва ти обізнаність клієнтів соціаль них
бу динків про соціальні пос лу ги та ме то ди і за со би їх пок ра щен ня.

У якості ме тодів досліджен ня ви ко рис то ву ва лись ме то ди емпі -
рич но го досліджен ня — спос те ре жен ня, порівнян ня, опис, вимі -
рю ван ня, за галь но логічні ме то ди, а та кож соціологічні ме то ди —
ан ке ту ван ня та інтерв’ю.

У ході досліджен ня бу ло виз на че но, що особ ливістю соціаль ної
інклюзії лю дей по хи ло го віку у соціаль них зак ла дах для їхнь о го
про жи ван ня, є:

— філо софія став лен ня до осо бис тості, як гідної на влас ний ви -
бір сво го жит тя, са мостійної і ав то ном ної у прий нятті рішень; філо -
софія діяль ності зак ладів поз на чаєть ся навіть у їхній назві — Бу ди -
нок для са мостійно го жит тя;

— дос туп на інфра ст рук ту ра для лю дей з об ме жен ням життє -
діяль ності (ма ло мобіль них — лю дей з інвалідністю, по хи ло го віку,
дітей): всі зак ла ди об лад нані пан ду са ми; на тро ту а рах є сму ги для
ве ло си пе дистів; пішохідні пе ре хо ди ма ють стрілоч ки для вказівки
в яко му нап рямі не обхідно ру ха ти ся, щоб не пе ре ти на ти ся. Для
нещіль но го ру ху ці пе ре хо ди ши рокі і ма ють декіль ка смуг;

— Бу ди нок для са мостійно го жит тя (са ма наз ва підкрес лює не -
за лежність лю ди ни) та Цент раль на соціаль на служ би міста Ша у ляй —
це вза галі ди во вижні в своїй про ду ма ності для зруч ності каз кові
містеч ка, в яких: всі двері об лад нані ши ро ки ми руч ка ми в ши ри ну
две рей для лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, які пот ре бу ють до дат -
ко вих зу силь, щоб їх відкри ти або в них увійти; зруч ни ми бал ко на -
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ми з гар ни ми краєви да ми; ту а ле ти, ван ни, кухні об лад нані всім не -
обхідним для ко рис ту ван ня людь ми з особ ли ви ми пот ре ба ми, щоб
не вик ли ка ти нез руч ності; всі речі та інтер’єр про ду мані так, що
підніма ють настрій і з’яв ляєть ся відчут тя до машнь о го за тиш ку. Все
це в хо ро шо му стані і но ве;

— умо ви для про ве ден ня соціаль ноUкуль тур ної анімації та рек -
ре ації: безліч гуртків на всі сма ки, упо до бан ня і віру ван ня; дог ля -
нуті приміщен ня і місця для про гу ля нок; ши рокі хо ли; є кімна ти
для му зич них за нять, за нять ру коділлям (ви шив кою, в’язан ням,
гон ча р ством та інши ми); су часні кабіне ти для фізич ної ре абілітації;
су часні тре на жерні за ли;

— обс лу го ву ю чий пер со нал доб ро зич ли вий, привітний, ви со -
кок валіфіко ва ний і го то вий поділи ти ся досвідом, що відміча ють
самі меш канці цих зак ладів;

— ці зак ла ди спро ек то вані спеціаль но за конк рет ним приз на -
чен ням, а не в жит ло вих бу дин ках, як більшість у нас.

Аналіз ан кет та інтерв’ю засвідчив, що клієнти навіть не зна ють
про що ще мріяти і цілком за до во лені тим, що ма ють, бо во но
повністю відповідає їхнім пот ре бам і дає мож ливість відчу ва ти се бе
пов ноцінни ми гро ма дя на ми, не зва жа ю чи на свої особ ливі пот ре -
би, своє жит тя гар монійним, яке не відрізняєть ся від інших гро ма -
дян. Спос те ре жен ня по ка за ли на явність стійко го соціаль но го се ре -
до ви ща для нор маль ної життєдіяль ності лю дей по хи ло го віку. 

От же, є мож ливість і прик ла ди гар монійної соціаль ної інклю -
зії. Є над чим пра цю ва ти, щоб кож на лю ди на не за леж но від сво го
ста но ви ща бу ла щас ли вою. Ад же кри ла тий вислів, що лю ди на
ство ре на для щас тя, як птах для поль о ту, є ре альністю, а не каз ко -
вою нездійснен ною мрією. 

ТУ РИЗМ ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ 
З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ ФІЗИЧ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Гро мик О.М. 
стар ший вик ла дач ка фед ри ту риз му 

Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна» 
0506664726o@gmail.com

Ано тація. Оха рак те ри зо ва но по до ро жу ю чих інвалідів у цивілізо ва-
них країнах світу. Фінан су ван ня інвалідів здійснюєть ся як дер жа вою,
так і міжна род ни ми фон да ми. Про а налізо ва ний ту ризм для не пов но -
сп рав них в Ук раїні. Досліджені ос новні фор ми  з інваліда ми.
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Annotation. Travelling invalids are described in the civilized countries of
the world. Financing of invalids is carried out both the state and internation-
al funds. The analysed tourism is for nepovnospravnikh in Ukraine. The
basic forms of work are investigational with invalids.

Ніхто з нас не заст ра хо ва ний ні від не щас но го ви пад ку, а, тим
па че, від ста рості з усіма її наслідка ми. На щас тя, ми жи ве мо в той
час, де при всій своїй несп ро мож ності, лю ди на не зму ше на відмов -
ля ти собі в ба наль них людсь ких за до во лен нях.

Сь о годні ак тив но по до ро жу ва ти мо же інвалідUко ля соч ник,
відчу ти нав ко лиш ню кра су у всій пов ноті як сліпоU, так і глу хо на -
род же ний. Світ пе рес тає бу ти зак ри тим, а нав па ки — відкри ває
кор до ни і нові мож ли вості для не пов но сп рав них.

Аби ту ризм для них пе рет во рив ся на за до во лен ня і ціка ву при -
го ду, а не на вип ро бу ван ня, звісно потрібні особ ливі умо ви, ін ди ві -
ду аль ний підхід до кож но го. В будьUякій цивілізо ваній країні світу
по до ро жу ючі інваліди — це скоріше нор ма, аніж ви ня ток, і, звісно,
будьUякі ініціати ви з ць о го пи тан ня дос той но фінан су ють ся як дер -
жа вою, так і міжна род ни ми фон да ми.

Інвалідний ту ризм — вид рек ре аційно го ту риз му, роз ра хо ва но го
на лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. Рек ре ацій ний ту -
ризм — це пе ре су ван ня лю дей у віль ний час з ме тою відпо чин ку, не об -
хідно го для віднов лен ня фізич них і ду шев них сил лю ди ни. Для ба га -
тьох країн світу цей вид ту риз му є найбільш по ши ре ним і ма со вим [3].

В Ук раїна ту ризм для не пов но сп рав них у ве ли ко му по питі, але
роз ви ваєть ся пе ре важ но на амбіціях не бай ду жих лю дей та тих, хто не
по бо яв ся. Спра ва у то му, що ба га то хто із при ват них підприємців,
котрі зда ють жит ло в орен ду ту рис там, ча сом до сить упе ред жені до
інвалідів. Мов ляв, во ни «відля ку ють» інших клієнтів, та кож влас -
ни ки вип рав до ву ють ся, що об лаш ту ван ня жит ла для не пов но сп -
рав них — вит рат на і важ ка спра ва.

Про те для та кої оселі нічо го надсклад но го не потрібно: пан ду -
си, до дат кові руч ки у ван них кімна тах та кіль ка пра вил.

У нашій дер жаві, де для інвалідів ро бить ся і так до сить ма ло,
ук рай рідко по ру шу ють ся пи тан ня, пов’язані з їх відпо чин ком. А вже
тим па че ма ло вірять, що цей відпо чи нок мо же бу ти ак тив ним. Ту -
ризм мо же ста ти ду же ко рис ним в якості ме то ду соціаль ної ре абілі -
тації інвалідів. Мож на ви су ва ти пре тензії до вла ди, що приділяє не -
дос татньо ува ги інвалідам. Пев ною мірою, це спра вед ли во. 

Біль шості здо ро вих лю дей нез ро зуміло, навіщо інвалідові хо -
ди ти по ву ли цях. Ць о го не мо жуть збаг ну ти не ли ше сто ронні лю -
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ди, а іноді навіть найб лижчі ро дичі інваліда. При пус ти мо, не має
у лю дей ча су за мис лю ва ти ся над пси хо логією інвалідів. Але нез ро -
зуміло от що: чо му влас ни ки го телів, ма га зинів, інших зак ладів досі
не усвідо ми ли, що інвалід — це теж по тенційний клієнт? Він та кож
мо же при но си ти при бу ток, і тре ба йо го за лу чи ти [1].

У євро пейсь ких країнах з роз ви не ною індустрією ту риз му ро -
боті з інваліда ми, не за мож ни ми, людь ми з груп ри зи ку, діть ми, на
ви со кий рівень вийш ло по нят тя сімей но го дозвілля. Ве ли ку ро бо ту
з ор ганізації дозвілля інвалідів про во дять му зеї, те ат ри, бібліоте ки.
Інвалідам про по ну ють ся нас тупні пос лу ги:

— екс курсії на мо вах жестів і знаків;
— текс ти магніто фон них екс курсій;
— світло ва сиг налізація (мо ва);
— до пуск со бакUпо во дирів у му зеї та інші місця відпо чин ку.
Ос новні фор ми  з інваліда ми:
— ве чо ри спілку ван ня (свя та, ди тячі ран ки, ве чо ри відпо чин ку);
— кон цертні бла годійні за хо ди і вис та ви (навіть на платні за хо ди

ба га то ус та нов куль ту ри за ли ша ють без кош товні квит ки для інва лідів);
— ве чо ри знайомств для дітей, ме тою яких слу жить до по мог ти

дітям інвалідам знай ти но вих друзів. Нерідко такі ве чо ри про во -
дять ся спіль но зі здо ро ви ми діть ми. ДітиUінваліди, бе ру чи участь
з ни ми в про ду ма них кон кур сах (най частіше інте лек ту аль ної або
пізна валь ної те ма ти ки) вчать ся відчу ва ти се бе та ки ми ж нор маль но
роз ви не ни ми ро зу мо во, як і здо рові діти;

— ве чо ри знайомств для до рос лих, ме тою яких слу жить до по -
мо гу інвалідам у підборі па ри і ство рен ня сім’ї;

— те ма тичні бесіди та  з фахівця ми (ліка ря ми, предс тав ни ка ми
про фесій, предс тав ни ка ми ор ганізацій).

Ос нов ни ми зав дан ня ми гро мадсь ких ор ганізації, діяльність яких
спря мо ва на на ро бо ту з інваліда ми, є:

— спри ян ня ши рокій участі інвалідів у суспіль но му, соціаль ної
і  діяль ності;

— участь у роз вит ку ду хов них і   у суспільстві;
— участь у роз робці про е кт них рішень на  будівель, спо руд з ура-

 ху  ван ням пот реб інвалідів;
— участь у роз робці та ре алізації дер жав них прог рам, спря мо -

ва них на соціаль ну ре абілітацію інвалідів та мо лоді;
— спри ян ня у пра цев лаш ту ванні інвалідів [2].
От же, інвалідність яв ляє со бою соціаль ний фе но мен, уник ну ти

яко го не мо же жод не суспільство, і кож на дер жа ва по рівню сво го
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роз вит ку, пріори тетів та мож ли вос тей фор мує соціаль ну та еко номічну
політи ку що до інвалідів. За раз існує га ран то ва на за ко ном обов’язок
піклу ва ти ся про пот ре би інвалідів, і все частіше цю гру пу вра хо ву ють
як важ ли вий сег мент рин ку. Націлив шись в мар ке тин говій діяль ності
на інвалідів, ту ро пе ра то ри от ри му ють мож ливість обс лу го ву ва ти ве ли -
кий і все більш зрос та ю чий ри нок, од но час но ви ко ну ю чи ви мо ги за -
ко ну. Інвалідний ту ризм потрібний нашій дер жаві, як соціаль не яви -
ще, як фор ма ре абілітації та інтег рації інвалідів у суспільство.
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ІСТО РИЧНІ АС ПЕК ТИ РОЗ ВИТ КУ 
ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ В УК РАЇНІ
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cту дент 12го кур су, гру па ПЗ211, 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син універ си те ту «Ук раїна».
Керівник Сер дюк Є.В., к.ю.н, 

до цент ка фед ри конс ти туційно го пра ва

Ано тація. У те зах уза галь не но су час ний стан інклю зив но го нав -
чан ня лю дей з інвалідністю у нашій дер жаві. Про а налізо ва но істо ричні
дані що до істо рич но го роз вит ку інтег ро ва ної фор ми освітнь о го се ре -
до ви ща на прик ладі універ си те ту «Ук раїна». Зап ро по но вані ав торські
про по зиції що до удос ко на лен ня та по ши рен ня інклю зив но го нав чан ня
в Ук раїні. Вне се но зміни до за ко но да в ства, що до вре гу лю ван ня інклю -
зив но го нав чан ня в Ук раїні з ме тою га ран ту ван ня пра цев лаш ту ван ня
ви пу ск ників ви щих нав чаль них зак ладів та ко го нап рям ку та поліп -
шен ня за хис ту прав інвалідів. Вка за но доціль ний нап ря мок по даль ших
на у ко вих роз ро бок у ць о му нап рям ку. 

Annotation. The thesis summarizes the current state of inclusive education
of people with disabilities in our country. The historical data on the historical
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development of the integrated form of the educational environment on the
example of the university «Ukraine» are analyzed. Proposed author’s sugges-
tions on improving and disseminating inclusive education in Ukraine.
Amendments to the legislation on the regulation of inclusive education in
Ukraine have been introduced in order to guarantee the employment of grad-
uates of higher education institutions in such a direction and to improve the
protection of the rights of persons with disabilities. An expedient direction of
further scientific developments in this direction is indicated.

Роз ви ток освіти в Ук раїні, що спря мо ва на на де мок ра ти зацію
та гу манізацію, зу мов лює не обхідність впро вад жен ня інно ваційних
тех но логій, зок ре ма, в освіті лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Інклюзія є однією з ос нов них тен денцій роз вит ку заз на че но го
ти пу освіти в Ук раїні. На сь о годні в нашій країні спос терігаєть ся
си ту ація, що ха рак те ри зуєть ся на явністю за ко но да в ства, яке дек ла -
рує пра ва дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми на роз ви ток, здо бут тя
освіти та соціаль ну інтег рацію і вод но час пов ною мірою не вка зує
на прак тичні ме ханізми їх ре алізації [9]. Та кий стан справ пов’яза -
ний пе ре дусім з тим, що інклю зив на освіта і за кор до ном, і особ ли во
в Ук раїні, має нет ри ва лу історію роз вит ку. Зок ре ма, в нашій країні
по ча ток інтег рації особ ли вих дітей до ма со вої шкіль ної сис те ми по -
чав ся порівня но не дав но — у 90Uх рр. ми ну ло го століття, а в 2001 році
Міністер ство освіти і на у ки Ук раїни, Інсти тут спеціаль ної пе да гогі ки
АПН Ук раїни та Все ук раїнсь кий фонд «Крок за кро ком» за по чат -
ку ва ли на у ко воUпе да гогічний екс пе ри мент «Соціаль на адап тація та
інтег рація в суспільство дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го
роз вит ку шля хом ор ганізації їх нав чан ня у за галь но освітніх зак ла -
дах», ос нов ною ме тою яко го бу ли роз роб ка і ре алізація ме ханізму
вклю чен ня дітей заз на че ної ка те горії до за галь но освітніх нав чаль -
них зак ладів та ранньої їх інтег рації в соціаль не се ре до ви ще з ура -
ху ван ням ти по логічних та індивіду аль них особ ли вос тей. Ос та точ но
інклю зив на освіта по ча ла підтри му ва ти ся за ко но дав чою ба зою Ук -
раїни з 2010 р., ко ли до За ко ну Ук раїни «Про за галь ну се ред ню
освіту» бу ли вне сені зміни, згідно з яки ми за галь но освітні нав чальні
зак ла ди мог ли пов ноп рав но ство рю ва ти спеціальні та інклю зивні
кла си для нав чан ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми. У жовтні 2010 р.
МОН Ук раїни зат вер ди ло «Кон цепцію роз вит ку інклю зив ної
освіти», а в серпні 2011 р. Кабінет міністрів Ук раїни зат вер див «По -
рядок ор ганізації інклю зив но го нав чан ня в за галь но освітніх на вчаль -
них зак ла дах». Сь о годні день інклю зив не нав чан ня по ши рю єть ся
у всіх регіонах Ук раїни. Звісно, за декіль ка де сятків років не мож ли во
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бу ло на ко пи чи ти знач ний досвід те орії і прак ти ки інклю зив ної освіти
на ук раїнсь ких те ре нах, а то му ро бо ти з ос мис лен ня проб лем впро вад -
жен ня ць о го різно ви ду освіти у пра цях на у ковців особ ли во ак ту альні.

Са ме то му наш універ си тет ще з 2000 ро ку став ініціато ром і сь о-
годні про дов жує тра дицію про ве ден ня на у ко вих зібрань з пи тан ня
нав чан ня, ви хо ван ня та осо бистісно го роз вит ку сту дентів з інвалід -
ністю в інтег ро ва но му освітнь о му се ре до вищі. Влас не інтег ро ва на
фор ма освітнь о го се ре до ви ща є не обхідним підгрун тям для впро -
вад жен ня більш дос ко на лої і су час ної фор ми — інклю зив но го нав чан -
ня лю дей з інвалідністю. Йдеть ся про ство рен ня ви щих нав чаль них
зак ладів усіх не обхідних і дос татніх умов для от ри ман ня якісної
освіти цією ка те горією сту дентів.

Інтег ро ва на фор ма нав чан ня в Універ си теті «Ук раїна» виз нає
за людь ми з інвалідністю рівні пра ва на от ри ман ня освіти і пот ре бує
здійснен ня політи ки рівних мож ли вос тей. В універ си теті для ство -
рен ня та за без пе чен ня сту дентів з інвалідністю не обхідни ми нав -
чаль ни ми тех но логіями функціонує відділ спеціаль них тех но логій
нав чан ня (СТН). Відділ СТН на ма гаєть ся ство рю ва ти та підтри му -
ва ти умо ви, що на да ють сту ден там з інвалідністю мож ливість бу ти
не за леж ни ми, спри я ють роз вит ку їх впев не ності у собі, ство рю ють
ат мос фе ру ро зуміння та рівності.

Нав чан ня сту дентів з інвалідністю ко рис ту ван ня адап тив ни ми
технічни ми за со ба ми та офісною технікою вклю чає в се бе те о ре -
тичні та прак тичні за нят тя, на яких сту ден ти знайом лять ся з прин -
ци па ми ро бо ти з відповідни ми прист ро я ми, пра ви ла ми їх ви ко рис -
тан ня, на бу ва ють прак тич них на ви чок са мостійної ро бо ти. Для
нез ря чих сту дентів пра цю ють кур си комп’ютер ної гра мот ності.

Ви ко рис тан ня сту ден та ми з інвалідністю на яв них у Центрі ре -
сурсів під час по за ау ди тор ної ро бо ти з тим чи іншим ма теріалом,
ак цен тує ува гу на не обхідних для то го ас пек тах не за леж но від своїх
од ног руп ників.

У нашій дер жаві вже є по зи тивні прик ла ди ок ре мих видів
інтег ро ва ної підго тов ки різних віко вих груп та ких осіб, по чи на ю чи
з дошкіль ної і закінчу ю чи нав чан ням у се редніх спеціаль них та ви -
щих нав чаль них зак ла дах [6; 7]. Утім, при про ве денні та кої ро бо ти
ви ни кає ціла низ ка пи тань, які пот ре бу ють терміно во го розв’язан -
ня і на сам пе ред підтрим ки з бо ку дер жа ви.

Та ким чи ном, мож на стве рд жу ва ти, що проб ле ма нав чан ня,
ви хо ван ня та підго тов ки до са мостійно го жит тя в ціло му для осіб із
особ ли ви ми пот ре ба ми є вкрай на галь ною. Її розв’язан ню спри я ти ме

36

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



37

ство рен ня в дер жаві за ко но дав чої ба зи для за без пе чен ня освітніх
за питів осіб із особ ли ви ми пот ре ба ми; роз ши рен ня мож ли вос тей
ово лодіння уч ня ми цієї ка те горії про фесіями на базі про фесійних
нав чаль них зак ладів і спеціаль них класів шкілUінтер натів; роз роб -
лен ня не обхідних дер жав них нор ма тивів, ме ханізмів уп ро вад жен ня
на постійній ос нові бро ню ван ня ро бо чих місць для юнаків і дівчат
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, за без пе чен ня їх жит лом і га ран ту -
ван ня соціаль но го за хис ту; обг рун ту ван ня пот ре би дер жа ви в ціло -
му і ок ре мих її регіонів у перс пек тив но му роз вит ку різних мо де лей
нав чаль них зак ладів та ін.
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Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

Ано тація. У те зах висвітле но особ ли вості ком пе те нт ності в ін -
клю зив но му се ре до вищі як пе да гогічної ка те горії. Зок ре ма ок рес ле но
сутність по нять «ком пе тентність», «ком пе те нт ний», «ком пе тен ція»;
з’ясо ва но спе цифіку ме ханізм фор му ван ня ком пе тенції в інклю зив но му
се ре до вищі, а та кож сутність і зміст ком пе тентнісно го підхо ду.

Annotation. The theses highlight the peculiarities of competence in the
inclusive environment as a pedagogical category. In particular, the essence of the
concepts of «competence», «competent», «competency» are outlined; The speci-
ficity of the mechanism of forming of competency in the inclusive environment,
as well as the essence and content of the competent approach are determined.

Проб ле ма ком пе те нт ності в інклю зив но му се ре до вищі є однією
з цент раль них в пе да гогіці, оскіль ки прог рес суспільства — це шлях
постійної твор чості, до лан ня сте ре о типів і ви роб лен ня но вих, нес -
тан да рт них, час то нес подіва них ідей, оригіналь них підходів і шля хів
до їх втілен ня. Од ним з го лов них пе да гогічних зав дань при ць о му є ви-
хо ван ня лю ди ни, здат ної аку му лю ва ти і твор чо пе ре ос мис лю ва ти
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на бу тий досвід, до сяг нен ня людства в на уці, куль турі, мис тецтві, роз -
ви ва ти тех но логії. Це зав дан ня відоб ра же не в Національній докт -
рині роз вит ку освіти в Ук раїни, у якій підкрес люєть ся не обхідність
зас то со ву ва ти нові пе да гогічні тех но логії осо бистісно зорієнто ва -
но го ви хо ван ня для фор му ван ня та роз вит ку ком пе те нт ності.

Са ме то му в су час них умо вах фун да мен талізації освіти особ ли -
во ак ту аль ним є на бут тя ви хо ван ця ми ком пе те нт ності, яка є вод но -
час ре зуль та том зас воєння пред мет них і тран спред мет них знань. 

Вар то заз на чи ти, що ме ханізм фор му ван ня ком пе те нт ності,
особ ли во в інклю зив но му се ре до вищі, до сить склад ний і три ва лий
про цес, який пе ред ба чає комп ле кс ний підхід до нав чан ня, ви хо -
ван ня та роз вит ку дітей, і «про хо дить» шлях від знань, які зас во ю -
ють ся, че рез по чут тя та закріплю ють ся у діяль ності.

З ог ля ду на це в освіті зрос тає зна чен ня кла сич них ме тодів точ -
них на ук (спос те ре жен ня, екс пе ри мент, аналіз, син тез, уза галь нен ня
то що), що дає змо гу ви хо ва те лю і пе да го гу їх ви ко рис то ву ва ти як
відповідний «підхід» (пев ну су купність взаємо пов’яза них по нять, ідей
і спо собів пе да гогічної діяль ності) для до сяг нен ня ба жа них ре зуль -
татів нав чаль ноUви хов но го про це су. Відтак до на у ко вої ба зи су час ної
пе да гогіки увійшло по нят тя «ком пе тентнісний підхід», як су купність
за ходів, що при во дять до на бут тя ком пе те нт ності осо бис тості. 

Як заз на чає А. Ху торсь кий, по нят тя ком пе те нт ності вклю чає
не ли ше когнітив ну та опе раційноUтех но логічну скла до ву, але й мо -
ти ваційну, етич ну, соціаль ну й по ведінко ву. Звідси вип ли ває, що
зміст ком пе те нт ності виз на чаєть ся ви мо га ми, які ста вить до влас -
ної освіче ності осо бис тості, тоб то на бут тя ком пе те нт ності — осо -
бис те зав дан ня кож но го. Окрім то го, ком пе тентність на бу ваєть ся
са мою лю ди ною і зу мов ле на її став лен ням до влас ної нав че ності та
ви хо ва ності, тоб то відіграє роль осо бистісноUсмис ло вої скла до вої
ком пе те нт ності, що є ком по нен том осо бистісно орієнто ва но го
нав чан ня та ви хо ван ня. От же, для фор му ван ня ком пе те нт ності
осо бис тості не обхідне злит тя двох скла до вих: знань і свідо мості. 

В. Бу сел у «Ве ли ко му тлу мач но му слов ни ку су час ної ук раїнсь кої
мо ви» так по яс нює зна чен ня ком пе те нт ності: «Ком пе те нт ний —
який має дос татні знан ня в якійUне будь га лузі; який з чимUне будь
доб ре обізна ний; тя му щий»; «Ком пе тентність — поінфор мо -
ваність, обізнаність, ав то ри тетність»; «Ком пе тенція — доб ра обі -
зна ність із чимUне будь».

А. Ор лов у те орії та прак тиці про фесійної діяль ності пе да го га
виділяє ос новні ком по нен ти про фесійноUпе да гогічної ком пе те нт нос -
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ті: етичні ус та нов ки пе да го га, сис те му пси хо ло гоUпе да гогічних знань,
сис те му знань у сфері сво го пред ме та, за галь ну еру дицію, за со би ро зу -
мо вих і прак тич них дій, про фесійноUосо бистісні якості. На дум ку уче -
но го В. Си нен ка, вар то розрізня ти про фесійну підго тов ку фахівця та
йо го про фесіональ ну ком пе тентність. Пер ше — це про цес ово лодіння
потрібни ми знан ня ми та на вич ка ми, дру ге — ре зуль тат ць о го про це су.
В. Си нен ко трак тує про фесійну ком пе тентність пе да го га як інтег ру -
ван ня відповідно го рівня йо го про фесійних знань, умінь, на ви чок,
осо бистісних якос тей, що ви яв ля ють ся в ре зуль таті діяль ності.

От же, ком пе тентність — це осо бистісно усвідом ле на сис те ма
знань, умінь, на ви чок, що має осо бистісний зміст і суб’єктив ний
досвід. Во на має універ саль не зна чен ня і мо же ви ко рис то ву ва тись
люди ною в різних ви дах діяль ності для розв’язан ня життєво важ ли вих
для неї проб лем. Роз гор тан ня змісту освіти нав ко ло осо бистісно
зна чу щих ком пе тенцій, їх вклю чен ня до змісту і є шлях пе ре хо ду до
ціннісно го став лен ня до знань.

ОСВІТНІ АС ПЕК ТИ КОН ЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬ НОЇ ІНКЛЮЗІЇ

За ку си ло О.Ю.,
стар ший вик ла дач фізич ної ре абілітації та соціаль но го за без пе чен ня 

Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна»
оksana2zak@ukr.net

Ано тація. У те зах про а налізо ва но прин ци пи та за са ди впро вад жен-
ня Кон цепції соціаль ної інклюзії в Ук раїні; розг ля ну то освітню скла  до -
ву Кон цепції — інклю зив ний підхід у нав чанні та ви хо ванні дітей
з особ ли вос тя ми здо ров’я.

Annotation. The conversion from integrative to inclusive approach in
edu cational policy is considered. We characterize inclusion as educational
concept and analyze its peculiarities.

Са ла мансь ка дек ла рація (1994 р.) та Кон венція ООН про пра ва
інвалідів відкри ла двері для дітейUінвалідів до пов ноцінно го і дос -
той но го жит тя в суспільстві, по лег шу ю чи їх ак тив ну участь у житті.
Са ме в цих до ку мен тах на за ко но дав чо му рівні зат ве рд же но прин -
цип інклю зив ної освіти. 

Сь о годні став лен ня до лю дей з інвалідністю, до дітей з особ ли -
ви ми освітніми пот ре ба ми зміни ло ся і про дов жуєть ся про цес
«пере фор ма ту ван ня» гро мадсь кої дум ки в сто ро ну виз нан ня то го,
що во ни є пов ноп рав ни ми чле на ми суспільства і ма ють всі гро ма -
дянські пра ва га ран то вані Конс ти туцією Ук раїни. 
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Кон цепція соціаль но го за лу чен ня (інклюзії, вклю чен ня) у від -
повідь на зрос та ю чу соціаль ну нерівність, що ста ла наслідком но вих
умов на рин ку праці та невідповідності існу ю чої сис те ми соціаль -
но го за без пе чен ня, що не мог ла за до воль ни ти пот ре би різно маніт -
них верств на се лен ня.

Євро пейсь кий Со юз виз на чає соціаль не за лу чен ня (соціаль ну
інклюзію) як про цес, що за без пе чує тих, у ко го є ри зик бідності і со -
ціаль но го відторг нен ня, мож ли вос тя ми та ре сур са ми, не обхідни ми
для то го, щоб пов ною мірою бра ти участь в еко номічно му, соціаль -
но му та куль тур но му житті, до сяг ти рівня жит тя та доб ро бу ту, що
відповіда ють нор маль ним стан дар там у суспільстві, в яко му во ни
жи вуть. Соціаль не за лу чен ня за без пе чує лю дям більш ши рокі мож -
ли вості для участі у про цесі прий нят тя рішень, що впли ва ють на їх
жит тя та дос туп до ос нов них прав. 

Соціаль на інклюзія охоп лює ши ро кий спектр стра тегій і ре -
сурсів, які орієнто вані на ті гру пи на се лен ня, які пе ре бу ва ють у не -
сп ри ят ли во му се ре до вищі. Наріжни ми ка ме ня ми кон цепції соціаль -
ної інклюзії є нас тупні:

1. Ціну ван ня, виз нан ня і по ва га до ок ре мих осіб і відповідної
со ціаль ної гру пи. Це, зок ре ма, вклю чає виз нан ня відміннос тей
у роз вит ку лю дей, по ши рен ня пе ре ко нан ня, що усі лю ди є од на ко -
ви ми в то му, що нез ва жа ю чи на індивіду альні відмінності, усі ма -
ють цінність.

2. Роз ви ток лю ди ни — на дан ня мож ли вос тей для нав чан ня та
роз вит ку, твор чо го інте лек ту аль но го зрос тан ня осо бис тості, ви бо ру
діть ми і до рос ли ми жи ти зна чу щим для них жит тям, яке зас лу го вує
на підтрим ку.

3. При четність та участь — на явність підтрим ки у прий нятті
рішень, що сто су ють ся кож но го осо бис то в пи тан нях сім’ї та жит тя
у суспільстві. Це оз на чає, що мо лоді лю ди прий ма ють рішен ня са -
мостійно, мо жуть конт ро лю ва ти пос лу ги, які їм на да ють ся; бать ки
бе руть участь у прий нятті рішень що до ви бо ру нав чаль но го зак ла ду
та у вирішенні інших пи тань, що впли ва ють на жит тя їхніх дітей;
гро ма дя ни за лу ча ють ся до участі й прий нятті рішень що до політи -
ки та участі у політич но му житті суспільства.

4. Те ри торіаль на близькість — це спіль не ко рис ту ван ня фізич -
ним і соціаль ним прос то ром, як нап рик лад, гро мадсь ки ми місця ми —
бібліоте ка ми, те ат ра ми, пар ка ми то що.

5. Ма теріаль ний доб ро бут — на явність ма теріаль них ре сурсів
і, зок ре ма, фінан со вої підтрим ки соціаль них прог рам. 
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Заз на чи мо, що інтег рація дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре -
ба ми в за галь но освітнь о му прос торі є ре альністю на шо го ча су, але
існує ще є ба га то проб лем них мо ментів, які не обхідно виріши ти та
по пе ре ди ти.

Інклю зив не нав чан ня виз на чаєть ся у Кон цепції роз вит ку
інклю зив ної освіти Ук раїни як комп ле кс ний про цес за без пе чен ня
рівно го дос ту пу до якісної освіти дітям з особ ли ви ми освітніми
пот ре ба ми шля хом ор ганізації їх нав чан ня у за галь но освітніх нав -
чаль них зак ла дах на ос нові зас то су ван ня осо бистісно орієнто ва них
ме тодів нав чан ня, з ура ху ван ням індивіду аль них особ ли вос тей нав -
чаль ноUпізна валь ної діяль ності та ких дітей [1].

Сь о годні інклю зив не нав чан ня як прог ре сив на фор ма нав чан -
ня дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми — це освіта в умо вах за -
галь но освітнь о го та ви хов но го прос то ру. Соціаль на інклюзія —
про цес двос то ронній, оскіль ки пе ред ба чає взаємне зба га чен ня со -
ціаль но го досвіду дітей з функціональ ни ми об ме жен ням та дітей зі
ста ном здо ров’я та роз вит ку в ме жах віко вої нор ми, роз ши рює мож-
ли вості для зас воєння діть ми гу маністич них ціннос тей, ста нов лен -
ня у шко лярів соціаль них якос тей.

Ста нов лен ня інклю зив но го підхо ду у нав чанні та ви хо ванні
дітей з особ ли вос тя ми здо ров’я пов’яза но з кар ди наль ною зміною
соціокуль тур них умов у суспільстві.

Мо же мо зро би ти вис но вок, що інклюзія по ча ла розг ля да ти ся
світо вою освітянсь кою гро ма дою як про цес, що пот ре бує змін на
всіх рівнях суспільства, в усіх лан ках освіти, як особ ли ва сис те ма
нав чан ня, яка змінює всю пе да гогічну сис те му. Для ефек тив ної ре -
алізації ць о го про це су не обхідним є «роз ши ре ний підхід», який да -
ле ко ви хо дить за рам ки нинішніх об сягів ре сурсів, ор ганізаційних
струк тур, нав чаль них прог рам та тра диційних сис тем нав чан ня і
ви ма гає впро вад жен ня кра що го досвіду, на ко пи че но го як у вітчиз -
няній, так і в за рубіжній пе да гогічній прак тиці.

Літе ра ту ра 

1. Кон цепція роз вит ку інклю зив ної освіти: на каз Міністер ства освіти
і на у ки Ук раїни від 01.10.2010 р. № 912 // вебUпор тал osvita.ua. [Елект рон -
ний ре сурс] — Ре жим дос ту па: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/
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ни лен ко. — К., 2007. — 128 с. 
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРО ФЕСІЙНО ГО МИС ЛЕН НЯ 
У МАЙ БУТНЬ О ГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ

У КОН ТЕКСТІ КОН ВЕНЦІЇЇ ООН 
ПРО ПРА ВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Іва но ва I.Б., к.пед.н., доцент, 
завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки, 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Ано тація. Про фесійна підго тов ка фахівців соціаль ної ро бо ти в умо -
вах інклю зив но го освітнь о го се ре до ви ща — пред мет особ ли вої ува ги су час -
 ної пе да гогічної на у ки. Од на із проб лем, що не дос татньо дослі дже на, —
фор му ван ня про фесійно го мис лен ня сту дентів спеціаль ності «Соціаль на
ро бо та». Не обхідність фор му ван ня про фесійно го мис лен ня в умо вах ін -
клю  зив но го освітнь о го се ре до ви ща зу мов ле на ря дом про тиріч. Зміст
і струк  ту ра освітньої прог ра ми має на меті фор му ван ня про фесійно го со -
ціаль но го мис лен ня сту дентів. Ком пе тентнісний підхід зба лан со вує за да -
чі про фесійної підго тов ки сту дентів з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми. 

Annotation. Professional training of specialists in social work in an in -
clusive educational environment is a subject of special attention to modern
pedagogical science. One of the problems that has not been studied enough is
the formation of professional thinking of students of the specialty «Social
Work». The need for professional thinking in an inclusive educational envi-
ronment is conditioned by a number of contradictions. The content and struc-
ture of the educational program is aimed at creating a professional social
thinking of students. Competency approach balances the tasks of profession-
al training of students with special educational needs.

Про фесійна підго тов ка фахівців соціаль ної ро бо ти в умо вах ін -
клю зив но го освітнь о го се ре до ви ща — пред мет особ ли вої ува ги су -
час ної пе да гогічної на у ки. Од на із проб лем, що не дос татньо до слі дже -
на, — фор му ван ня про фесійно го мис лен ня сту дентів спеціаль ності
«Соціаль на ро бо та». На ос нові про ве де них на ми досліджень не -
обхідність фор му ван ня про фесійно го мис лен ня в умо вах інклю зив -
но го освітнь о го се ре до ви ща зу мов ле на ря дом про тиріч між:

— соціаль ни ми та про фесійни ми ви мо га ми та мож ли вос тя ми
осо бис тості (О.І.Пан чен ко);

— соціаль ни ми та про фесійни ми ви мо га ми та влас ним життє -
вим досвідом лю ди ни з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми;

— міжна род ни ми ви мо га ми і крос куль тур ни ми особ ли вос тя ми
про фесійної підго тов ки;

42

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



43

— соціаль ни ми ви мо га ми суб куль тур лю дей з інвалідністю і зміс -
том та струк ту рою про фесійної підго тов ки;

— осо бистісни ми проб ле ма ми сту дентів і особ ли вос тя ми їх са -
мо іден тифікації, у то му числі, — про фесійної; 

— міждис циплінар ним ха рак те ром соціаль ної ро бо ти та її про -
фесійним і на у ко вим са мо виз на чен ням та іден тичністю.

У пси хо ло гоUпе да гогічних підхо дах ак цен туєть ся ува га на то му,
що про це си мис лен ня в різних га лу зях про фесійно го знан ня відбу ва -
ють ся за од ни ми й ти ми ж са ми ми пси хо логічни ми за ко на ми. Про -
фесійне мис лен ня розг ля даєть ся у ме жах опе раціональ ної сфе ри про -
фесіоналізму (про фесійні здібності, про фесійноUваж ливі якості,
про фесійна свідомість, про фесійне мис лен ня, про фесійна творчість).

Про фесійне мис лен ня вклю чає в се бе: про цесс уза галь не но го
і опо се рд ко ва но го відоб ра жен ня лю ди ною про фесійної ре аль ності;
шля  хи от ри ман ня лю ди ною но вих знань про різні сто ро ни праці і спо -
со би їх відтво рен ня; прийо ми пос та нов ки, фор му лю ван ня і ви рі шен -
ня про фесійних за дач; ета пи прий нят тя і ре алізації рішень у про фе сій -
ній діяль ності; прийо ми ціле ут во рен ня і пла но ут во рен ня в ході пра ці,
ви роб лен ня но вих стра тегій про фесійної діяль ності (Мар ко ва А.К.).

Про фесійне мис лен ня та кож виз на чаєть ся як надсклад ний фе -
но мен як сис те мо ут во рю валь ний ком по нент про фесійної ком пе те -
нт ності май бутнь о го фахівця; як су купність послідов них мис лен нє вих
дій фахівця, спря мо ва них на вирішен ня проб лем йо го про фесійної
діяль ності із учас тю ду хов ності та реф лексії. Про фесійне мис лен ня
осо бис тості слід віднес ти до ка те горій, які виз на ча ють кон ку рен то -
сп ро можність фахівця (О.І. Пан чен ко).

У ко горті про фесій ви ок рем лю ють ся різні спе цифічні ви ди про -
фесійно го мис лен ня — пе да гогічне, опе ра тив не, уп равлінсь ке, клі -
ніч не та інш. При аналізі про фесійно го мис лен ня фахівців со ціаль ної
ро бо ти не обхідно вра хо ву ва ти, що соціаль на ро бо та — про фесійна
діяльність, яка сприяє суспіль ним змінам і роз вит ку, соціальній
згур то ва ності і укріплен ню здібнос тей до са мостійно го функціону -
ван ня лю дей у суспільстві, за лу чає лю дей і струк ту ри у вирішен ня
життєво важ ли вих проб лем і підви щен ня доб ро бу ту (Міжна род на
фе де рація соціаль них працівників). Смисл соціаль ної ро бо ти — до -
сяг нен ня лю ди ною соціаль но го бла го по луч чя шля хом підтри ман -
ня, укріплен ня най важ ливішої якості лю ди ни — її соціаль ності, а її
сутність — діяльність суспільства по відно шен ню до лю ди ни з при -
во ду її соціаль ності (Г.П. Мед ведєва) на ос нові ем патійно го, то ле -
ра нт но го, тер пи мо го, ми ло се рд но го став лен ня до осо бис тості. 
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Про фесійне мис лен ня фахівця соціаль ної ро бо ти розг ля даєть -
ся як особ ли вий про яв інте лек ту аль ної та ду хов ної діяль ності, що
харак те ри зуєть ся фа хо ви ми знан ня ми, уміння ми, на вич ка ми, якостя -
ми, які за без пе чу ють цілісне уяв лен ня про особ ли вості соціа лі зації
осо бис тості та її соціаль но го роз вит ку; рівень соціаль но го бла го по -
луч чя і неб ла го по луч чя лю ди ни, яка пе ре бу ває у склад них життє вих
обс та ви нах; весь комп лекс її мож ли вос тей, суспіль них і осо бис тіс -
них ре сурсів; прог ра му ван ня, про ек ту ван ня, мо де лю ван ня і вибір
оп ти маль них варіантів рішень; прог но зу ван ня адек ват них ре зуль -
татів про фесійної діяль ності і ство рен ня стійко го до не га тив них
впливів соціаль но го се ре до ви ща. 

Фор му ван ня про фесійно го соціаль но го мис лен ня май бутніх фа -
хівців соціаль ної ро бо ти в умо вах інклю зив ної ви щої освіти зо се ред -
жує свою ува гу на по до ланні по бу то во го сприй нят тя про фесійної
дійсності, си ту ацій і за дач; фор му ванні про фесійної реф лексії,
іден тифікації, на ви чок тех но логізації соціаль них про цесів і явищ
у поєднанні із про фесійни ми здібнос тя ми, про фесійноUваж ли ви ми
якос тя ми, про фесійною свідомістю і про фесійною творчістю.

ВИСВІТЛЕН НЯ ПРОБ ЛЕМ ОСІБ 
З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ ФІЗИЧ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

У ЗМІ

Кан дюк1Лебідь С.В. 
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни 

ви що го нав чаль но го зак ла ду «Відкри тий міжна род ний універ си тет 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», с

тар ший вик ла дач ка фед ри жур налісти ки та інфор маційних тех но логій
svetlana2kandyuk2lebed@ukr.net

Ано тація. У статті розг ля ну то пи тан ня з проб ле ми висвітлен ня
існу ван ня лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми на те ле ка -
на лах Ук раїни. Ок рес ле но при чи ни не ба жан ня ре дак торів ЗМІ висвіт -
лю ва ти дані проб ле ми.

Annotation. In the article deals the questions highlight the problem of
existence of people with disabilities on TV Ukraine. Outlined the reasons for
the reluctance of editors to cover these problems.

У су час них умо вах вплив гло баль них проб лем людства на лю дей
з фізич ни ми ва да ми на бу ває надз ви чай ної гост ро ти і мо же обер ну -
ти ся ка та ст ро фою. Тре ба конс та ту ва ти, що ця ка те горія на се лен ня
є мо гутнім людсь ким по тенціалом дер жа ви, який ще пот ре бує своєї
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ре алізації. То му потрібно ство ри ти діючі, ефек тивні, ме ханізми вті -
лен ня відповідної за ко но дав чоUнор ма тив ної ба зи у ре аль не жит тя.

Ще в ми ну ло му столітті лю дям вда ло ся знай ти ду же мо гутній
ко мунікаційний ме ханізм, який мо же пря мо за я ви ти ото чен ню:
«Ви жи ве те неп ра виль но! Ви по винні зміни ти своє жит тя!» Цим ме -
ханізмом є соціаль на, не ко мерційна рек ла ма. Во на по вин на бу ти ос -
нов ним інстру мен том інфор му ван ня гро мадсь кості про найбільш
на сущні та ак ту альні проб ле ми та при вер тан ня ува ги лю дей до мо -
раль них та ду хов них ціннос тей суспільства, спри ян ня за хис ту
суспіль ної мо ралі.

Су час на політи ка дер жа ви, що спря мо ва на на соціаль ний за -
хист інвалідів вклю чає в се бе низ ку за ходів, зок ре ма га ран ту ван ня
дер жа вою дот ри ман ня соціаль них стан дартів у ма теріаль но му за -
без пе ченні інвалідів; ство рен ня для них без пе реш код но го се ре до -
ви ща. У той же час відо мо, що са ме пра ця «по вер тає осо бу до жит -
тя» і то му пра цев лаш ту ван ня є важ ли вим ета пом адап тації осо би до
суспільства, про фесійної ре абілітації інваліда. Це за без пе чить особі
не ли ше на леж ний ма теріаль ний рівень жит тя, а й спри я ти ме по -
вер нен ню соціаль ної ак тив ності осо би як гро ма дя ни на дер жа ви

Сь о годні ЗМІ в ос нов но му висвітлю ють до сяг нен ня інвалідів,
а не їхні проб ле ми. Для то го, щоб лю ди з інвалідністю мог ли знай -
ти ро бо ту, їм потрібна інфор мація. Але ча сом її не вис та чає навіть
для ро бо то давців, які прос то не зна ють, що во ни мо жуть зап ро по -
ну ва ти та ким лю дям. Не сек рет, що і в цент рах зай ня тості їм про по -
ну ють нек валіфіко вані ви ди робіт, хо ча се ред інвалідів є ви со кок -
ласні фахівці різних сфер діяль ності. Все це мо же вирішу ва ти ся
успішно, як що в освітленні проб лем інвалідів та їх діяль ності бра -
ти муть участь різні ЗМІ, що відповідно вик ли кає ши ро кий ре зо -
нанс се ред гро мадсь кості.

Не завж ди ре дак то ри хо чуть ста ви ти у но мер сю же ти про ін ва -
лідів і роб лять це вкрай рідко. Мож ли во, це по яс нюєть ся тим, що,
на дум ку керівницт ва, ма со во му чи та чеві або гля да чеві, і так зму че -
но го пе ри петіями жит тя на галь ною, хо четь ся чо гось ве се лень ко го,
лег ко го. Най частіше він праг не абстра гу ва ти ся, як що простіше —
піти від чу жої біди, щоб, як ка жуть, не от ри ма ти зай во го го лов но го
бо лю. Зви чай но, з цим зми ри ти ся склад но, так як не мож ли во втек -
ти від то го, що на по лег ли во йде за то бою слідом.

Співробітни ки всіх ЗМІ, не за леж но від їх форм влас ності, по -
винні біль ше приділя ти ува ги са ме та ким лю дям. Подібна те ма ти ка
по вин на частіше підніма ти ся на семіна рахUтренінгах для мо ло дих
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жур налістів. І діяльність ор ганів вла ди, які вис ту па ють у ролі дже -
ре ла інфор мації про життєву по зицію лю дей з інвалідністю, по вин -
на пос лу го ву ва ти пе ревіре ним ва же лем для соціаль них жур налістів,
нап рав ля ти їх діяльність у потрібне рус ло.

Для ць о го потрібно виріши ти пи тан ня підго тов ки соціаль них
жур  налістів (зок ре ма, які пи шуть про лю дей з інвалідністю) на дер -
жав но му рівні; ак тивізу ва ти ро бо ту гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів
з ре дак то ра ми ЗМІ всіх форм влас ності з ме тою ініціації на пи сан ня їх
ав то ра ми ма теріалів про лю дей з інвалідністю; і, зви чай но, за без пе чи -
ти дер жав ну фінан со ву підтрим ку ЗМІ, які ви світ лю ють да ну проб ле му.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ БЛА ГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ 
В КОН ТЕКСТІ ВИВ ЧЕН НЯ ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ

Ка у шан А.
сту дент магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»,

на у ко вий керівник Іва но ва І.Б. к.пед.н., до цент Універ си те ту «Ук раїна»

Ано тація. Бла годійність (філант ропія — philanthropнa, грец.) —
доб ровіль на і бе зоп лат на діяльність при ват них осіб або ор ганізацій
з на дан ня до по мо ги ок ре мим лю дям або ор ганізаціям у виг ляді на дан ня
май на, фінан со вих коштів, ви ко нан ня робіт, на дан ня пос луг та іншої
підтрим ки. Бла годійність та во лон те р ство ста ло найбільш ак тив но
роз ви ва тись в Ук раїні у зв’яз ку з подіями на Євро май да нах та війною на
сході країни в кінці 2013 по чат ку 2014 років. В те зах розг ля ну то пи тан -
ня бла го чин ності, ме тод кон тент2аналізу та ос новні нап рям ки, що
ви ко рис то ву ва лись при аналізі до ку ментів в ЗМІ. Вис но вок: містить
поши рені ви ди бла го чин ності та во лон те р ства. Та кож висвітлю ють ся
проб ле ми, до сяг нен ня, пов’язані з бла годійністю та во лон те р ством, та
став лен ня на се лен ня та дер жа ви до бла годійності та во лон те р ства. 

Anotation. Charity (philanthropy — philanthropнa, greek) is a voluntary
and royalty2free activity of individuals or organizations to assist individuals
or organizations in providing property, finance, performing work, providing
services and other support. Charity and volunteering became the most active
in Ukraine due to events in EuroMaidans and the war in the eastern regions
of the country at the end of 2013and the beginning of 2014. The thesis dis-
cusses the issues of charity, the method of content analysis and the main
directions used in the analysis of documents in the media. Conclusion: con-
tains widespread types of charity and volunteering. The issues, achievements
related to charity and volunteering, and the attitude of the population and the
state towards charity and volunteering are also covered.
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Місце кож ної країни в рей тин гу доб ро чин ності за ле жить від
середнь о го зна чен ня за трь о ма по каз ни ка ми — по же рт ву ван ня при -
ват ни ми осо ба ми гро шей бла годійним ор ганізаціям, ро бо та їх як
во лон терів та на дан ня гро ма дя на ми до по мо ги нез найо мим лю дям,
які її пот ре бу ють (Зе ле на кни га ук раїнсь кої бла годійності). Важ ли ва
проб ле ма сь о го ден ня — доб ро чин на до по мо га лю дям з ін ва лідніс -
тю, різни ми ви да ми об ме жен ня життєдіяль ності.

Ме та емпірич но го досліджен ня: ви я ви ти рівень поінфор мо ва -
ності на се лен ня про доб ро чин ну і во лон терсь ку діяльність, з’ясу ва ти
йо го став лен ня до во лон те р ства та вмо ти во ваність участі у нь о му.

У ході досліджен ня ви ко рис то ву вав ся ме тод кон тентUаналізу
за собів ма со вої інфор мації. По тенційни ми об’єкта ми кон тент-ана -
лізу бу ли різно манітні до ку мен тальні дже ре ла, які містять текст:
кни ги, періодичні ви дан ня, про мо ви, уря дові пос та но ви, ма теріали
на рад, статті в за со бах ма со вої інфор мації та ін. Йо го ви ко рис тан -
ня є доціль ним, як що потрібен ви со кий ступінь точ ності, об’єктив -
ності аналізу ма теріалу або як що цей ма теріал знач ний за об ся гом
і не сис те ма ти зо ва ний. Так, соціаль ний працівник мо же зро би ти
вис но вок про ак ту альність пев ної соціаль ної проб ле ми, аналізу ю чи
ма теріали місце вих за собів ма со вої інфор мації.

Ос нов ни ми нап рям ка ми ви ко рис тан ня кон тентUаналізу бу ли:
а) ви яв лен ня та оціню ван ня ха рак те рис тик текс ту як інди ка торів
пев них ас пектів досліджу ва но го об’єкта (особ ли вості різних дже рел
комунікації, зміст різно го ро ду офіційних до ку ментів, аналіз осо бис -
тих до ку ментів, вплив повідом лен ня за леж но від ау ди торії, аналіз
стилістич них особ ли вос тей тих чи інших до ку ментів); з’ясу ван ня
при чин, які по род жу ють повідом лен ня; б) оціню ван ня ефек ту
впли ву повідом лен ня. Те ма, яка ви ра жаєть ся в ок ре мих суд жен нях,
смис ло вих аб за цах, цілісних текс тах, є важ ли вою смис ло вою оди -
ни цею при аналізі спря мо ва ності інте ресів, ціннісних орієнтацій,
ус та но вок тих, хто пе ре дає повідом лен ня. Іме на лю дей, ге ог рафічні
наз ви, наз ви ор ганізацій, зга ду ван ня пев них подій — ви яв лен ня та -
ко го ро ду фактів як смис ло вої оди ниці обу мов ле но тим впли вом,
який, на дум ку ко муніка то ра, во ни мо жуть спра ви ти на ре ципієнта.

Ре зуль та ти досліджен ня по ка за ли, що ос таннім ча сом по ши ре -
ними ста ли такі ви ди бла годійності та во лон те р ства як: бла го дій ність
он лайн, СМСUбла годійність, бла годійні про ек ти, прог ра ми, кон кур -
си, ди тя ча бла годійність, до по мо га внутрішньо пе реміще ним осо бам,
на дан ня гу манітар ної до по мо ги ве те ра нам Чор но би ля, ре абілітація
бійців АТО, про па ган да здо ро во го спо со бу жит тя; кор по ра тив не
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во лон те р ство, во лон терські прог ра ми, про ек ти, війсь ко ве во лон те -
р ство та ад рес на до по мо га.

Ос новні ак цен ти, що пов’язані з бла годійністю ро би лись такі: під
виг ля дом бла годійності та во лон те р ства є ба га то ви падків шах рай ства;
роз роб ка спіль но го за ко но дав чо го до ку мен та, який би ре гу лю вав
діяльність бла годійних інсти туцій країн ЄС, доз во лив ши без пе -
реш код но ре алізо ву ва ти міжна родні бла годійні про ек ти — це єди на
проб ле ма, яку євро пейці на ма га ють ся виріши ти ос танні 15 років.

До сяг нен ня бла годійності та во лон те р ства відоб ра жа ють ся,
зок ре ма у та ко му досвіді, як: бла годійність он лайн, або на дан ня
бла годійних по жертв че рез Інтер нет; збіль шен ня коштів на бла -
годійність (по зи ти вом 2016 ро ку ста ло збіль шен ня су ми бла -
годійно го по же рт ву ван ня, найбіль ше опи та них (27%) зро би ли по -
же рт ву ван ня на су му від 100 до 300 грн. У 2015 р. стіль ки ж лю дей
жерт ву ва ли від 50 до 100 грн. Од нак прак тич но по ло ви на всіх по же -
рт ву вань, як і раніше, ста но ви ли мен ше 100 грн.); по же рт ви на
дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми (в умо вах, ко ли ні на муніци паль но -
му, ні на ко мерційно му рин ках не бу ло пос луг на до по мо гу бать кам,
котрі ма ють дітейUау тистів, їхні ма ми об’єдна ли ся і ство ри ли бла -
годійний фонд «Діти ве сел ки»; Харківсь кий об лас ний бла годійний
фонд Ана толія Ру сець ко го «Да руй Доб ро», зас но ва ний у 2011 році,
роз по чав діяльність на міцно му фун да менті по пе реднь о го досвіду).

Ос нов ни ми по каз ни ка ми став лен ня на се лен ня до бла годійної
діяль ності є: брак довіри до діяль ності бла годійних ор ганізацій і фон -
дів; най частіше ук раїнці здійсню ва ли бла годійні по же рт ву ван ня на
до по мо гу ук раїнській армії. Та кож ук раїнці знач ною мірою виділя -
ли кош ти для лю дей, які опи ни ли ся в склад них життєвих обс та ви -
нах, на до по мо гу дітямUси ро там, лю дям з інвалідністю і хво рим.

Ти по вим став лен ням дер жа ви до бла годійної діяль ності є орієн -
тація на до по мо гу бійцям і внутрішньо пе реміще ним з АТО: ук ра -
їнсь ким внутрішньо пе реміще ним осо бам відчут но до по ма га ли як
во лон те ри, так і вла да (цент раль на й місце ва), ство рив ши ко ор ди -
наційний штаб; спро ще но про це ду ру на дан ня ре абілітаційних пос -
луг та за собів цим лю дям, се ред яких чи ма ло учас ників АТО.

У су час них умо вах зрос тає зна чен ня взаємодії ор ганізацій
соціаль ної сфе ри з інсти ту та ми гро ма дянсь ко го суспільства, що ак -
тив но роз ви ва ють ся. Ідеть ся, зок ре ма, про бла годійні об’єднан ня,
во лон терські ор ганізації, які істот но впли ва ють на стабіль ний ло -
каль ний і за галь но національ ний роз ви ток.
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СОЦІАЛЬ НО<ПЕ ДА ГОГІЧНА РО БО ТА З МО ЛО ДЮ 
З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ 

У СУ ЧАСНІЙ ПЕ ДА ГОГІЧНІЙ НА УЦІ 

Кірієнко В.М., сту дент гру пи ЗФН271/16 спеціаль ності
«Фінан си, банківсь ка спра ва та стра ху ван ня» Універ си те ту «Ук раїна»

На у ко вий керівник: За хар чук О.В., д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської
справи, Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Ано тація. У те зах на ве де но те о ре тич не уза галь нен ня й но ве на у ко-
ве розв’язан ня проб ле ми соціаль но2пе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з особ -
 ли ви ми пот ре ба ми в умо вах інклю зив но го освітнь о го прос то ру ви що го
нав чаль но го зак ла ду, які відоб ра же но в обґрун ту ванні те о ре ти ко2ме -
то дич них за сад досліджу ва ної проб ле ми, роз робці та екс пе ри мен -
тальній пе ревірці тех но логій соціаль но2пе да гогічної ро бо ти з мо лод дю
з особ ли ви ми пот ре ба ми в умо вах інклю зив но го освітнь о го прос то ру
ви щих нав чаль них зак ладів.

Annotation. The thesis presents a theoretical generalization and a new
scientific solution of the problem of social and pedagogical work with young
people with special needs in the conditions of the inclusive educational space
of a higher educational institution, which is reflected in the substantiation of
the theoretical and methodological principles of the problem under study, the
development and experimental verification of technologies of social and ped-
agogical work with young people with special needs in conditions of inclusive
educational space of higher educational establishments.

Соціаль ноUеко номічні та політичні ре фор ми в Ук раїні прис ко -
ри ли зап ро вад жен ня но во го ви ду про фесійної діяль ності і ство рен ня
ме режі ус та нов, які здійсню ють ро бо ту в соціальній сфері. Ви ок -
рем лен ня ць о го ви ду діяль ності, з од но го бо ку, вис ту пає обов’яз ко вим
ком по нен том гу маністич но го відрод жен ня Ук раїни, з іншо го бо ку,
зу мов ле но гли бо ки ми кри за ми в суспільстві (зрос тан ням без робіт -
тя, про фесійною убогістю, ду хов ним зу божінням), що спри чи ни ли
не обхідність соціаль ної і ду хов ної підтрим ки на се лен ня, а особ ли -
во це сто суєть ся осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми (лю дей з різни ми
фізич ни ми та психічни ми об ме жен ня ми).

Гу маністич на спря мо ваність су час но го світу де термінує зрос -
тан ня зна чен ня соціаль ної інтег рації кож ної лю ди ни не за леж но від
ста ну її здо ров’я та мож ли вос тей здо бут тя освіти й про фесійно го
роз вит ку, ак ту алізує роз ви ток її соціаль ності — здат ності до взаємо дії
з соціаль ним світом як умо ви пов ноцінно го вход жен ня у суспільство.
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Особ ли во ак ту аль ним це пи тан ня є для мо лоді з особ ли ви ми пот ре -
ба ми, оскіль ки їхня осо бистість тіль ки про дов жує своє фор му ван ня
і пот ре бує підтрим ки та до по мо ги з бо ку спеціалістів. Діти та мо -
лодь з особ ли ви ми пот ре ба ми по винні бу ти за без пе чені дос ту пом
до освіти, про фесійної підго тов ки, ме дич но го обс лу го ву ван ня, від -
нов лен ня здо ров’я, до за собів відпо чин ку, за лу ча ти ся до соціаль но -
го жит тя, ма ти мож ливість роз ви ва ти ся як осо бистість.

Усе це ви ма гає уп ро вад жен ня в прак ти ку соціаль ноUпе да го гіч ної
ро бо ти з діть ми та мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми мо делі соціаль -
ної підтрим ки, стриж нем якої має ста ти взаємодія осіб з особ  ли ви ми
пот ре ба ми з соціумом, а не відки дан ня чи ігно ру ван ня їх че рез проб -
ле ми здо ров’я та роз вит ку. Об ме же ну дієздатність ок ре мих мо ло дих
лю дей потрібно сприй ма ти як наслідок зву жен ня мож ли вос тей са мо -
ре алізації інвалідів че рез ство рені соціальні умо ви. Дітей та мо лодь
з об ме же ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя ми слід роз гля да ти не як
ано маль ну, а особ ли ву гру пу лю дей. Щоб за без пе чи ти все ви ще заз на -
че не, не обхідно за без пе чи ти інтег рацію лю дей з особ ли ви ми пот ре ба -
ми в суспільство че рез ство рен ня для них умов мак си маль но мож ли вої
са мо ре алізації, а не шля хом прис то су ван ня інвалідів до норм та пра вил
жит тя здо ро вих лю дей. Суспільст ву вар то адап ту ва ти існу ючі в нь о му
стан дар ти до пот реб лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми для то го, аби во ни
не по чу ва ли се бе за руч ни ка ми обс та вин та об ме же ної дієздат ності [1].

Са ме то му ро бо та з діть ми та мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми
є од ним із важ ли вих і пріори тет них нап рямів соціаль ної пе да го гі ки,
в ос нові якої — пра вові ос но ви соціаль но го за хис ту та підтрим ки цієї
ка те горії на се лен ня, сис те ма дер жав них і не дер жав них зак ладів і ус та -
нов, фор ми, ме то ди соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти, соціальні тех но -
логії і тех но логії соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти, зміст і спе цифіка яких
виз на чаєть ся рівнем об ме жен ня життєдіяль ності дітей та мо лоді, а та -
кож пов но ва жен ня ми ор ганізацій соціаль ної сфе ри, рівнем кваліфіка -
ції працівників, досвідом ро бо ти, фінан су ван ням, ре сур са ми то що.

Ос но ву пра во во го за хис ту дітей та мо лоді з інвалідністю ста -
нов лять міжна родні стан дар ти що до за без пе чен ня їхніх прав і га ран -
тій соціаль но го за хис ту, що відоб ра жені в до ку мен тах Ор ганізації
Об’єдна них Націй: Дек ла рації прав ди ти ни (1959 р.), Дек ла рації
соціаль но го прог ре су та роз вит ку (1969 р.), Дек ла рації про пра ва
ро зу мо во відста лих осіб (1971 р.), Дек ла рації про пра ва інвалідів
(1975 р.), Всесвітній прог рамі дій сто сов но інвалідів (1981 р.), Кон -
венції про пра ва ди ти ни (1989 р.), Всесвітній дек ла рації що до за без -
пе чен ня ви жи ван ня, роз вит ку і за хис ту дітей (1990 р.), Прин ци пах
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за хис ту психічно хво рих і пок ра щан ня психіат рич ної до по мо ги
(1991 р.), Стан да рт них пра ви лах за без пе чен ня рівних мож ли вос тей
для інвалідів (1993 р.) та інших до ку мен тах.

Зміст наз ва них міжна род них за ко но дав чих до ку ментів підтве р -
д жує ак ту альність вирішен ня проб лем лю дей з особ ли ви ми пот ре ба-
ми, се ред яких є проб ле ма соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти з мо лод -
дю з особ ли ви ми пот ре ба ми, що но сить склад ний, інтег ро ва ний,
ба га то ас пе кт ний ха рак тер та пот ре бує розг ля ду за різни ми нап ря -
ма ми досліджень, зок ре ма: філо софсь ким, соціологічним, соціаль -
ноUпси хо логічним, пе да гогічним та соціаль ноUпе да гогічним.

Ефек тивність соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти оціню ють за ре зуль -
татом усебічно го роз вит ку, са мо роз вит ку й са мо ре алізації осо би в ін -
те ре сах суспільства і са мої осо бис тості, що ви яв ляєть ся у здат ності
до інтег рації в суспільство пов ноцінним чле ном та у сфор мо ва но му
рівні соціалізації в пев ний відрізок ча су.
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Ано тація. Висвітлен ню досвід Італії з ор ганізації інтег ра тив но го
та інклю зив но го нав чан ня як найп рий нятнішої для дітей з інвалід ніс -
тю фор ми здо бут тя освіти. Пе ре ра хо ва но функції кон суль та тив них

міждисциплінарний підхід Секція І



служб при освітніх Де пар та мен тах провінцій Італії. Ог ля до во предс -
тав ле но ор ганізацію нав чан ня в дошкіль них і за галь но освітніх нав -
чаль них зак ла дах Італії.

Annotation. The experience of Italy in integrating and inclusive educa-
tion is recognized as the most appropriate form for education for children with
disabilities. The functions of advisory services in the educational departments
of the provinces of Italy are listed. An overview of the organization of training
in pre2school and general education institutions in Italy.

Ук раїна ра тифіку ва ла Кон венцію ООН про пра ва ди ти ни [3],
де стве рд жуєть ся, що ва да здо ров’я — це соціаль на проб ле ма дос -
туп ності та сприй нят тя осо би в соціумі, а не ха рак те рис ти ка осо -
бис тості. Ак ту аль ним пи тан ням сь о го ден ня пос тає проб ле ма нав -
чан ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми в за галь но освітніх зак ла дах.
Ад же відторг нен ня лю ди ни на по чат ко во му етапі жит тя приз во дить
до ба гать ох проб лем у до рос ло му житті. Пе ре до вий світо вий досвід
інклюзії по ка зує, що успішна інтег рація в за галь но освітнє се ре до -
ви ще дає хо ро ший старт для по даль шо го влаш ту ван ня жит тя, ре -
алізації про фесійних знань і на ви чок.

На сь о годнішній день тур бо та про дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми
здійснюєть ся ба гать ма міжна род ни ми і національ ни ми ор ганіза ціями
за учас тю як про фесіоналів, так і во лон терів. Пра ва дітей з ін ва лід -
ністю закріплені в та ких міжна род них до ку мен тах, як Дек ла рація
про пра ва інвалідів (ООН, 1975), Всесвітня прог ра ма дій віднос но
інвалідів (ООН, 1982), Кон венція про пра ва ди ти ни (ООН, 1989), Дек -
ла рація про пра ва ро зу мо во відста лих осіб (ООН, 1971), Стан дарт ні
пра ви ла за без пе чен ня рівних мож ли вос тей для інвалідів (ООН, 1993).

Се ред євро пейсь кий країн Італія посідає провідне місце у впро-
вад женні ідей інтег ро ва но го та інклю зив но го нав чан ня, оскіль ки од -
нією з пер ших виз на ла інтег ра тив не та інклю зив не нав чан ня найп -
рий нятнішою для дітей з інвалідністю фор мою здо бут тя освіти.
Освітні ре фор ми там роз по ча ли ся ще у 1970Uх, і сь о годні по над 90%
дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку здо бу ва ють освіту
в зак ла дах за галь но го ти пу [1]. 

В «За коні про освіту» 1992 ро ку, у розділі про нав чан ня дітей
з особ ли ви ми пот ре ба ми, се ред пріори тетів цієї країни виз на че но
ро бо ту що до взаємодії шкіл з ус та но ва ми різно го підпо ряд ку ван ня
з ме тою на дан ня різнобічної до по мо ги шко ля рам з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми різноп рофіль ни ми фахівця ми, які ма ють пра -
цю ва ти у тісно му взаємо кон такті та по ро зумінні; за лу чен ня батьків
до про це су нав чан ня дітей з особ ли вос тя ми роз вит ку то що. 
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В освітніх Де пар та мен тах провінцій Італії функціону ють кон -
суль та тивні служ би, до скла ду яких вхо дять різноп рофільні фахівці,
адміністра то ри шкіл, уп равлінь освіти, предс тав ни ки гро мадсь ких
ор ганізацій, за не обхідності до лу ча ють ся предс тав ни ки служб охо -
ро ни здо ров’я. Співробітни ки цих служб ор ганізо ву ють інклю зив -
не нав чан ня, діаг нос ту ю чи дітей та виз на ча ю чи їхні пот ре би, на да -
ють кон суль та тив ну та нав чаль ноUме то дич ну до по мо гу пе да го гам
та шкільній адміністрації. 

У ма со вих муніци паль них зак ла дах, як в дошкіль них, так
і в шкіль них, пра цю ють асис тен ти вчи телів, що на да ють до по мо гу
шко ля рам з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я та ра зом з пе да -
го гом кла су відповіда ють за успішність учнів з особ ли ви ми пот ре ба  ми.
Асис тен ти вчи телів спіль но з пе да го гом скла да ють індивіду альні
нав чальні пла ни для кож но го уч ня з особ ли вос тя ми пси хофізич но -
го роз вит ку з ура ху ван ням йо го нав чаль них пот реб, у то му числі
з ко рекційноUре абілітаційної до по мо ги, яка в ок ре мих ви пад ках
на даєть ся по за ме жа ми шко ли в цент рах ме ди коUсоціаль ної ре абі -
літації [2].

Заз на чи мо, що навіть уро ки фізич ної куль ту ри, у ході яких на від -
міну від ук раїнсь ких шкіл, діти з особ ли ви ми пот ре ба ми ма ють мож -
ливість зай ма ти ся ру хо вою ак тивністю ра зом із ро вес ни ка ми. Ад же
са ме в та ких умо вах діти, які пот ре бу ють ко рекції фізич но го та (або)
ро зу мо во го роз вит ку, мо жуть до сяг ти най ви щих ре зуль татів в освіті та
соціальній інтег рації. Вис тав лен ня оцінок дітям з особ ли ви ми пот ре -
ба ми з фізич ної куль ту ри відбу ваєть ся, вра хо ву ю чи ви ко нан ня уч ня -
ми зав дань індивіду аль но го нав чаль но го пла ну, що був заз да легідь
роз роб ле ний спіль но з бать ка ми та ме дич ним пер со на лом [3].

Вва жаємо, що досвід Італії вар то пе рей ма ти і ви ко рис то ву ва ти
в ук раїнсь ких дошкіль них та за галь но освітніх нав чаль них зак ла дах. 
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МЕ ДИЧ НА ФІЗИЧ НА ТА СПОР ТИВ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ко валь ов Д.В.
асис тент ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го, 

адміністра тив но го пра ва та па ра во охо рон ної діяль ності
Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

kovalov_work@ukr.net

Ано тація. У статті розг ля ну то проб ле му ме дич ної, фізич ної та
спор тив ної ре абілітації лю дей з інвалідністю в Ук раїні в рам ках За ко -
ну Ук раїни про ре абілітацію інвалідів в Ук раїні. Розк ри то ос новні зав -
дан ня за ко но да в ства а та кож по ло жен ня За ко ну Ук раїни та статті,
які виз на ча ють за са ди сто сов но ство рен ня на леж них умов ре -
абілітації лю дей з інвалідністю. З’ясо ва но го ловні чин ни ки, що фор му -
ють сис те му ре абілітації інвалідів, а са ме дітей2інвалідів, вклю ча ю чи
скла дові пов но го цик лу ре абілітаційно го про це су. 

Annotation. The article considers a problem of medical, physical and
sports rehabilitation of people with disabilities in Ukraine in the framework of
the Law of Ukraine on rehabilitation of people with disabilities in Ukraine. The
article provides insights into the tasks of legislation as well as provisions of the
Law of Ukraine, which set the background for providing adequate conditions
for rehabilitation of people with disabilities. The article identifies the major
factors, which form the system of rehabilitation for people with disabilities,
namely children, including components of full cycle of rehabilitation process. 

Ме дич на фізич на та спор тив на ре абілітація лю дей з інвалід ніс -
тю здійснюєть ся згідно За ко ну Ук раїни Про ре абілітацію інвалідів
в Ук раїні від 06 жовт ня 2005 ро ку № 2961UIV.

Цей За кон відповідно до Конс ти туції Ук раїни виз на чає ос новні
за са ди ство рен ня пра во вих, соціаль ноUеко номічних, ор ганізацій них
умов для усу нен ня або ком пен сації наслідків, спри чи не них стійким
по ру шен ням здо ров’я, функціону ван ня сис те ми підтри ман ня
інваліда ми фізич но го, психічно го, соціаль но го бла го по луч чя, спри -
ян ня їм у до сяг ненні соціаль ної та ма теріаль ної не за леж ності.

Згідно Статті 2 ць о го за ко ну за ко но да в ство Ук раїни з пи тань
ре абілітації інвалідів ґрун туєть ся на Конс ти туції Ук раїни і скла да єть ся
з ць о го За ко ну, за конів Ук раїни «Про дер жавні соціальні стан дар ти
і дер жавні соціальні га рантії», «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності
інвалідів в Ук раїні», «Про соціальні пос лу ги», інших нор ма тив -
ноUпра во вих актів, що ре гу лю ють пра вовідно си ни у цій сфері, та
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міжна род них до го ворів Ук раїни, зго да на обов’яз ковість яких на да -
на Вер хов ною Ра дою Ук раїни. 

Ос нов ни ми зав дан ня ми за ко но да в ства Ук раїни з пи тань ре абі -
літації інвалідів згідно статті 3 ць о го за ко ну, є:

— ство рен ня умов для усу нен ня об ме жень життєдіяль ності ін -
ва лідів, віднов лен ня і ком пен сації їх по ру ше них або втра че них
здат нос тей до по бу то вої, про фесійної, суспіль ної діяль ності; 

— виз на чен ня ос нов них зав дань сис те ми ре абілітації інвалідів,
видів і форм ре абілітаційних за ходів; 

— роз ме жу ван ня пов но ва жень між цент раль ни ми і місце ви ми
ор га на ми ви ко нав чої вла ди, ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня; 

— рег ла мен ту ван ня ма теріаль ноUтехнічно го, кад ро во го, фінан -
со во го, на у ко во го за без пе чен ня сис те ми ре абілітації інвалідів; 

— струк тур ноUор ганізаційне за без пе чен ня дер жав ної соціаль -
ної політи ки по відно шен ню до інвалідів і дітейUінвалідів; 

— спри ян ня за лу чен ню гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів до
ре алізації дер жав ної політи ки у цій сфері.

Сис те ма ре абілітації де таль но опи са на в статті 12 ць о го за ко ну
для інвалідів, дітейUінвалідів за без пе чує своєчасність, комп лекс ність
і не пе рервність ме дич ної, пси хо ло гоUпе да гогічної, фізич ної, про фе -
сійної, тру до вої, фізкуль тур ноUспор тив ної, соціаль ної ре абілітації,
до сяг нен ня інваліда ми, діть миUінваліда ми оп ти маль но го фізич но го,
інте лек ту аль но го, психічно го і соціаль но го рівня життєдіяль ності. 

Сис те му ре абілітації інвалідів, дітейUінвалідів скла да ють:
— ор га ни ви ко нав чої вла ди та ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня,

які здійсню ють дер жав не уп равління сис те мою ре абілітації інвалідів; 
— ре абілітаційні ус та но ви для інвалідів, дітейUінвалідів не за -

леж но від відом чо го підпо ряд ку ван ня, ти пу і фор ми влас ності; 
— бу дин ки ди ти ни — дошкільні нав чальні зак ла ди для дітей з ва -

да ми фізич но го та/або ро зу мо во го роз вит ку віком до чо тирь ох ро ків
не за леж но від відом чо го підпо ряд ку ван ня, ти пу і фор ми влас ності; 

— спеціальні та са на торні дошкільні нав чальні зак ла ди ком -
пен су ю чо го ти пу для дітей віком від двох до се ми (вось ми) років,
які пот ре бу ють ко рекції фізич но го та/або ро зу мо во го роз вит ку,
три ва ло го ліку ван ня та ре абілітації, не за леж но від відом чо го підпо -
ряд ку ван ня, ти пу і фор ми влас ності;

— дошкільні нав чальні зак ла ди комбіно ва но го ти пу для дітей
віком від двох місяців до шес ти (се ми) років, у складі яких мо жуть бу-
ти гру пи за галь но го роз вит ку, ком пен су ю чо го ти пу, сімейні, про гу -
лян кові, в яких за без пе чуєть ся дошкіль на освіта з ура ху ван ням ста ну
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здо ров’я дітей, їх ро зу мо во го, пси хо логічно го, фізич но го роз вит ку,
не за леж но від відом чо го підпо ряд ку ван ня, ти пу і фор ми влас ності; 

— дошкільні нав чальні зак ла ди (цент ри роз вит ку ди ти ни) сис -
те ми освіти, в яких за без пе чу ють ся фізич ний, ро зу мо вий і пси хо -
логічний роз ви ток, ко рекція пси хо логічно го і фізич но го роз вит ку,
оз до ров лен ня дітей, які відвіду ють інші нав чальні зак ла ди чи ви хо -
ву ють ся вдо ма; 

— спеціальні за галь но освітні шко ли (шко лиUінтер на ти) — за -
галь но освітні нав чальні зак ла ди сис те ми освіти для дітей, які пот ре-
бу ють ко рекції фізич но го та/або ро зу мо во го роз вит ку; 

— за галь но освітні са на торні шко ли (шко лиUінтер на ти) — за галь -
но освітні нав чальні зак ла ди I–III сту пенів з відповідним профілем
сис те ми освіти для дітей, які пот ре бу ють три ва ло го ліку ван ня; 

— нав чальні зак ла ди, які на ле жать до сфе ри уп равління цент -
раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, що за без пе чу ють фор му ван ня та
ре алізу ють дер жав ну політи ку у сфе рах тру до вих відно син, соціаль -
но го за хис ту на се лен ня; 

— ус та но ви соціаль но го обс лу го ву ван ня інвалідів, дітейUінва лі -
дів не за леж но від відом чо го підпо ряд ку ван ня, ти пу і фор ми влас ності; 

— са на тор ноUку рортні ус та но ви, які на ле жать до сфе ри уп рав -
ління цент раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, що за без пе чу ють фор -
му ван ня та ре алізу ють дер жав ну політи ку у сфе рах тру до вих відно -
син, соціаль но го за хис ту на се лен ня; 

— про тез ноUор то пе дичні підприємства не за леж но від відом чо -
го підпо ряд ку ван ня, ти пу і фор ми влас ності; 

— ус та но ви куль ту ри, са на тор ноUку рортні та оз до ровчі зак ла ди
гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів;

— ака демічні та га лу зеві на у ко воUдослідні, на у ко воUме то дичні
ус та но ви, які бе руть участь у здійсненні дер жав ної політи ки у сфері
ре абілітації інвалідів. 

Ок ре мо тре ба звер ну ти ува гу що згідно статті ць о го за го ну осо -
би, винні у по ру шенні за ко но да в ства про ре абілітацію інвалідів, не -
суть відповідальність згідно із за ко ном. 

Літе ра ту ра

1. За кон Ук раїни Про ре абілітацію інвалідів в Ук раїні від 06 жовт ня
2005 ро ку № 2961UIV
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Ано тація. Розг ля ну то пи тан ня інвалідності в ту ризмі. Виз на че но
по нят тя «інклю зив ний ту ризм». Виділе но проб ле ми, з яки ми зіштов ху-
ють ся ту рис ти з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми під час ту -
рис тич них по до ро жей. На ве де но ос новні шля хи вирішен ня цих проб лем. 

Annotation. The problem of disability in tourism is considered. The
concept «аccessiblе tourism» is defined. The problems faced by tourists with
limited physical abilities during tourist trips are highlighted. The main ways
of solving these problems are determined.

Інвалідність є ме ди коUсоціаль ним фе но ме ном, який суп ро вод жує
жит тя суспільства. Кож на дер жа ва відповідно до рівня її соціаль -
ноUеко номічно го роз вит ку, пріори те там і мож ли вос тям фор мує со -
ціаль ну та еко номічну політи ку що до інвалідів [5].

За да ни ми Всесвітньої ор ганізації охо ро ни здо ров’я (ВО ОЗ),
май же 15% на се лен ня у всь о му світі ма ють інвалідність. За інфор -
мацією Міністер ства соціаль ної політи ки Ук раїни, ста ном на кві тень
2014 р. в Ук раїні про жи ва ло по над 2,6 млн не пов но сп рав них осіб,
більшість яких, як свідчить прак ти ка ор га нізації ту рис тич ної діяль -
ності в Ук раїні, не за лу чені до ту рис тич них по до ро жей [1].

Інклю зив ний ту ризм — вид рек ре аційно го ту риз му, роз ра хо ва -
но го на лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. В Ук раїні
ду же рідко по ру шу ють ся пи тан ня, пов’язані з їх відпо чин ком. Ту -
ризм мо же ста ти ду же ко рис ним як ме тод соціаль ної ре абілітації
інвалідів [4].

У пер шу чер гу, ак цент здійснюєть ся на ство ренні без печ ної та до -
с тупної інфра ст рук ту ри, на сам пе ред, транс по рт ної та ме дич ної, і впро -
 вад женні прог рам соціаль ної адап тації для не пов но сп рав них [1].

Важ ли вою ви мо гою до ви бо ру те ри торії про ход жен ня марш ру -
ту має бу ти спри ят ли ва еко логічна си ту ація. То му, важ ко дос тупні та
мало ос воєні гірські та лісисті те ри торії, які ма ють низь кий рівень еко -
логічно го заб руд нен ня та ви со ку ат рак тив ну й ліку валь ноUоз до ров чу
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цінність, не мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся у марш ру тах інклю зив но го ту -
риз му, че рез їхню неп рис то со ваність для лю дей з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми, за ви нят ком тих ка те горій не пов но сп рав них, що не ма ють
про ти по ка зань для здійснен ня склад них ту рис тич них по до ро жей [4]. 

Дос туп ний ту ризм — це постійне праг нен ня за без пе чи ти ту рис -
тичні нап ря ми, то ва ра ми та пос лу га ми, які бу дуть дос тупні для всіх
лю дей не за леж но від їх фізич них об ме жень, інвалідності та віку [3]. 

Вар то ви ок ре ми ти проб ле ми, які ви яв лені ту рис та миUінваліда -
ми під час відпо чин ку: відсутність доб ре адап то ва них го тель них но -
мерів; відсутність дос туп но го транс фе ру ае ро пор ту; відсутність
дос туп них транс по рт них за собів для лю дей з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми; відсутність дос туп них рес то ранів, барів то що; відсутність
адап то ва них ту а летів у рес то ра нах та гро мадсь ких місцях; не дос -
тупні ву лиці (сто ян ки на тро ту арі та ін.); відсутність про фесійно го
пер со на лу, здат но го інфор му ва ти та кон суль ту ва ти про проб ле ми
дос туп ності; відсутність дос товірної інфор мації про рівень дос туп -
ності конк рет но го об’єкту (церк ва, за мок, вис тав ка то що) [2].

То му під час ство рен ня й ре алізації турп ро дук ту ту рис тичні ор га -
нізації ма ють: вра хо ву ва ти інте ре си ту ристів з об ме же ни ми фізич ни-
ми мож ли вос тя ми; мак си маль но за без пе чи ти ту ристів з об ме же ни -
ми фізич ни ми мож ли вос тя ми різно манітни ми ви да ми ту рис тич них
пос луг; під час про ек ту ван ня та ре алізації ту рис тич них пос луг для
ту ристів з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми пе ре ва гу доціль но
відда ва ти райо нам зі спри ят ли ви ми кліма тич ни ми й при род ни ми
умо ва ми; обов’яз ко вою умо вою під час ор ганізації по до ро жей є транс -
по рт на дос тупність об’єктів ту рис тич ної індустрії; ви со та і кут на хи лу
при розміщенні інфор маційних ма теріалів і стендів по винні за без пе -
чу ва ти зручність сприй нят тя; інфор маційні стен ди по винні бу ти вста -
нов лені на рівних май дан чи ках з твер дим пок рит тям, щоб за без пе чи -
ти під’їзд інвалідно го візка; стен ди по винні роз та шо ву ва ти ся та ким
чи ном, що б при під’їзді до них ко ляс ка звіль ня ла до ро гу, не уск лад ню -
ючи проїзд; у разі пот ре би підйо му ту ристів схо да ми потрібно пе ред -
ба ча ти влаш ту ван ня пан дусів або на явність спеціаль них за собів вер ти -
каль ної ко мунікації для інвалідів (ліфтів, підйом ників) [2].

У сто лиці іспансь кої провінції Ка та лонія роб лять усе мож ли ве,
щоб за без пе чи ти гідний відпо чи нок для лю дей з об ме же ни ми мож ли-
вос тя ми. Під їхні пот ре би адап то ва ний місь кої транс порт і цент ральні
ву лиці Бар се ло ни. Для інвалідів спеціаль но адап туєть ся ту рис тич на
інфра ст рук ту ра, ви да ють ся спеціалізо вані ка та ло ги, про во дять ся різ -
но манітні за хо ди, зок ре ма спор тивні. Усі цент ральні ву лиці міста
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об лад нані рам па ми, всі ав то бу си адап то вані, у го те лях є спеціальні
но ме ри, які зручні для інвалідів. Кож на но ва станція мет ро має спе -
ціаль не об лад нан ня для лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Ба га то
західних країн ви со ко оціню ють перс пек ти ву роз вит ку інвалідно го
ту риз му й ак тив но пра цю ють у да но му нап рям ку [2].

От же, дос тупність біль шості ту рис тич них об’єктів, що зна хо дять -
ся за ме жа ми ве ли ких міст, для не пов но сп рав них ту ристів за ли ша -
єть ся надз ви чай но низь кою. У ць о му кон тексті оче вид ною є не об хід -
ність ви ко рис тан ня за рубіжно го досвіду ор ганізації інклю зив но го
ту риз му, зок ре ма, нап раць о ва но го у країнах Євро пи. Про ве ден ня
прак тич них за ходів бу де важ ли вим кро ком на шля ху до зап ро вад -
жен ня біль шо го ком фор ту та якості ту рис тич них об’єктів для лю -
дей не за леж но від ста ну їх здо ров’я.
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СУ ЧАСНІ ТЕН ДЕНЦІЇ РОЗ ВИТ КУ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ
В УК РАЇНІ

Ко рабль о ва О.О., 
вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»
olenakorablova@gmail.com

Ано тація. Те зи прис вя че но су час ним тен денціям роз вит ку інклю зив -
ної освіти в Ук раїні. Опи са но істо ричні та пра вові ас пек ти роз вит ку
інклю зив но го нав чан ня. Розг ля ну то ре фор ма торські зміни в пра во во му
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полі що до пос ту по во го ско ро чен ня освітніх зак ладів інтер нат но го ти -
пу й роз ши рен ня інклю зив но го освітнь о го прос то ру. Оха рак те ри зо ва но
новітню за ко но дав чу ба зу що до інклюзії в освіті, в то му числі ство -
рен ня та функціону ван ня інклю зив них2ре су рс них центрів, ре су рс них
кімнат. Розк ри то зав дан ня інклю зив но го2ре су рс них центрів.

Annotation. This thesis is devoted to modern trends in the development
of inclusive education in Ukraine. The author describes the historical and legal
aspects of the development of inclusive education. It has been defined that the
reform changes in the legal field caused the gradual reduction of residential
institutions and increase of the inclusive educational space. The latest le -
gislative framework on inclusive education has been characterized, including
the creation and existence of inclusive resource centers, resource rooms.
Considerable attention is paid to the main tasks of inclusive2resource centers.

Ре фор мація освіти в Ук раїні, що спря мо ва на на де мок ра ти зацію
та гу манізацію, зу мов лює не обхідність впро вад жен ня інно ваційних
тех но логій в освіті лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Інклюзія є од нією
з ос нов них тен денцій роз вит ку заз на че но го ти пу освіти в Ук раїні.

Інклю зив на освіта — це сис те ма освітніх пос луг, що ґрун туєть ся
на прин ципі за без пе чен ня ос нов но го пра ва дітей на освіту та пра ва
нав ча ти ся за місцем про жи ван ня, що пе ред ба чає нав чан ня ди ти ни
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, зок ре ма, ди ти ни з особ ли вос тя ми
пси хофізич но го роз вит ку, в умо вах за галь но освітнь о го зак ла ду [2].

Інклю зив на освіта по ча ла підтри му ва ти ся за ко но дав чою ба зою
Ук раїни з 2010 р., ко ли до За ко ну Ук раїни «Про за галь ну се ред ню
освіту» бу ли вне сені зміни, згідно з яки ми за галь но освітні нав чальні
зак ла ди мог ли пов ноп рав но ство рю ва ти спеціальні та інклю зивні
кла си для нав чан ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми. У жовтні 2010 р.
МОН мо лодьс пор ту Ук раїни зат вер ди ло «Кон цепцію роз вит ку
інклю зив ної освіти», а в серпні 2011 р. Кабінет міністрів Ук раїни
зат вер див «По ря док ор ганізації інклю зив но го нав чан ня в за галь но -
освітніх нав чаль них зак ла дах» [1, с. 4].

23 трав ня 2017 ро ку Вер хов на Ра да ух ва ли ла за кон «Про вне -
сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про освіту» що до особ ли вос тей дос ту-
пу осіб з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми до освітніх пос луг». Цим
за ко ном, зок ре ма, закріплюєть ся пра во на освіту осіб з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми.

Та кож пе ред ба чаєть ся мож ливість зап ро вад жен ня дис танцій -
ної та індивіду аль ної фор ми нав чан ня; виз на ча ють ся по нят тя «осо -
ба з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми», «інклю зив не нав чан ня»;
на даєть ся мож ливість осо бам з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми
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от ри ма ти пси хо ло гоUпе да гогічну та ко рекційноUроз вит ко ву до по -
мо гу, ство ри ти для та ких осіб інклю зивні та спеціальні гру пи (кла -
си) у за галь но освітніх нав чаль них зак ла дах [3; 4].

За ста тис ти кою в Ук раїні налічуєть ся 135,4 ти сяч дітейUінва лі -
дів, або 120 осіб на кожні 10 ти сяч дітей. Про те в Ук раїні істо рич но
скла ла ся та ка си ту ація, за якої діти з особ ли ви ми пот ре ба ми бу ли
ізоль о ва ни ми від суспільства, нав ча ю чись та ви хо ву ю чись в шко -
лахUінтер на тах [5]. Інклю зив ним нав чан ням у за галь но освітніх і до -
шкіль них нав чаль них зак ла дах охоп ле но мен ше ніж 2 відсот ки дітей
з інвалідністю [8].

Для успішної соціалізації дітей з інвалідністю не обхідне ре фор -
му ван ня да ної освітньої сис те ми з пос ту по вою відмо вою від інтер -
нат них зак ладів й пе ре хо дом на інклю зив не освітнє се ре до ви ще. 

Інклю зивні про це си в освіті ма ють ви ра же ну соціаль ноUпе да -
гогічну сутність, оскіль ки інклюзія вис ту пає су час ною, найбільш
ефек тив ною фор мою соціалізації дітей та мо лоді з особ ли ви ми пот -
ре ба ми, але це ви ма гає ство рен ня відповідно го інклю зив но го прос -
то ру, підго тов ки й пе репідго тов ки фахівців та ефек тив ної тех но логії
соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти в умо вах інклюзії [9].

Оче вид но, да ною не обхідністю зу мов ле не прий нят тя «Націо -
наль  ної сис те ми інсти ту туційно го дог ля ду та ви хо ван ня дітей на
2017–2026 ро ки». Ре зуль та том ре алізації прог ра ми очікуєть ся збіль -
шен ня що ро ку (по чи на ю чи з 2018 ро ку) кіль кості дітей охоп ле них
інклю зив ним нав чан ня на 30% від за галь ної кіль кості дітей з інва -
лідністю й, відповідно, змен шен ня дітей, які ви хо ву ють ся в інтер -
нат них освітніх зак ла дах [8].

Такі зміни ве дуть за со бою не обхідність у ефек тив но му функ ціо -
ну ванні інклю зив ноUре су рс них центрів [8], ос нов ни ми зав дан ня ми
яких є: про ве ден ня комп ле кс ної оцінки з ме тою виз на чен ня особ -
ли вих освітніх пот реб ди ти ни; на дан ня пси хо ло гоUпе да гогічної до -
по мо ги дітям з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми; ве ден ня реєстру
дітей, які пройш ли комп ле кс ну оцінку і пе ре бу ва ють на обліку
в центрі; ве ден ня реєстру нав чаль них зак ладів, реєстру фахівців, які
на да ють пси хо ло гоUпе да гогічну до по мо гу дітям з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми і. т.д.

Ста ном на сь о годні роз роб ле ний про ект ре су рс ної кімна ти для
інклю зив них шкіл Ук раїни. Ре су рс на кімна та — це ок ре мий спе -
ціаль но об лаш то ва ний клас для дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре -
ба ми, де во ни нав ча ють ся за індивіду аль ним пла ном роз вит ку у су -
п ро воді ко рекційно го пе да го га. Згідно з про ек том, кімна та містить
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нав чаль ну, соціаль ноUпо бу то ву, ігро ву зо ни та зо ну відпо чин ку. Для
Ук раїни ре сурсні кімна ти у нав чаль них зак ла дах є но ви ми, але для
євро пейсь ких країн це вже дав но нор ма. 

От же, су часні тен денції роз вит ку інклю зив ної освіти в Ук раїні
спря мо вані на ре фор му ван ня га лузі, пос ту по ву відмо ву від зак ладів
інтер нат но го ти пу, й адап тацію успішних за кор дон них мо де лей
інклю зив но го освітнь о го прос то ру в за галь но освітню сис те му.
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ки та план за ходів з ре алізації її 1 ета пу». — Ре жим дос ту пу: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170526.html

9.  Інтег рація та інклюзія мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми: соціаль но-
пе  да гогічна скла до ва / М. Є. Чай ковсь кий // . — 2015. — № 10. — С. 69–73. —
Ре жим дос ту пу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2015_10_20
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ІНКЛЮ ЗИВ НА КОМ ПЕ ТЕНТНІСТЬ — 
ПРОВІДНА УМО ВА АДАП ТАЦІЇ 

СТУ ДЕНТІВ<ПЕР ШО КУ РС НИКІВ ДО НАВ ЧАН НЯ 
У ІНТЕГ РО ВА НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Крав чук Л.С.
к. пед. н., до цент, про фе сор ка фед ри здо ров’я лю ди ни і фізич ної ре абілітації, 

зас туп ник ди рек то ра з на у ко во2ме то дич ної ро бо ти 
Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

Ано тація. Інклю зив на ком пе тетність вик ла дачів — провідна умо ва
успішної адап тації сту дентів пер шо ку рс ників до умов інклю зив но го ви-
що го нав чаль но го зак ла ду. У освітнь о му зак ладі потрібно ство рю ва ти
доб ро зич ли ву, не ви му ше ну ат мос фе ру, як що тут виз на ють унікаль ність
кож но го (і пе да го га, і сту дентів) та підтри му ють їх, це суттєво
підви щує ефек тивність нав чан ня. Нав чан ня вис ту пає ніби підго тов -
чим фак то ром до май бутнь о го жит тя то му зак ла дені під час нав чан ня
мо раль но2етичні якості, пси хо логічні особ ли вості осо бис тості за ли -
шать ся з ним на все жит тя. От же, ство рен ня мікрокліма ту у гру пах
з інтег ро ва ною фор мою нав чан ня, який бу де спри я ти пок ра щен ню про -
це су адап тації сту дентів2пер шо ку рс ників має пер шо чер го ве зна чен ня.

Annotation. Inclusive competence of teachers is a leading condition of
successful adaptation of students — freshmen to the conditions of inclusive
higher educational institution. It is necessary to create friendly, relaxed at mo -
sphere in educational institution, and if the uniqueness of everybody (as teacher,
as students) is recognized and they are supported, this fact greatly promotes
efficiency of study. Studies becomes a preparatory factor to future life that is
why the mental and ethical qualities formed during studies, the psychological
peculiarities of personality will remain during all the life. So, creation of
microclimate in groups with the integrated form of studies which will assist the
improvement of process of adaptation of students2freshmen is very important.

Сту ден ти-пер шо ку рс ни ки обов’яз ко во про хо дять період адап -
тації до нав чан ня у ви що му нав чаль но му зак ладі. Най частіше цей
про цес не пот ре бує до дат ко вої ува ги про фе сорсь коUвик ла даць ко го
скла ду. Зовсім інша си ту ація спос терігаєть ся при нав чанні сту ден -
тів у інтег ро ва но му се ре до вищі.

На сь о годнішній день до ве де но, що ор ганізм мо же пев ним чи -
ном адап ту ва ти ся до дії но вих фак торів. Учені Л. Гар каві, Е. Ква -
кіна та М. Уко ла ви я ви ли, що ко ли стрес протікає в не ве ли ких до -
зах, то при ць о му відбу ваєть ся роз ви ток ре акції адап тації.
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Спе цифіка сту дентів ви яв ляєть ся в то му, що фор му ють ся во ни як
фахівці, як осо бис тості в од но му ко лек тиві, а ви яв ля ють ся як про фе -
сіона ли та осо бис тості — в іншо му. Нав чан ня вис ту пає ніби підго тов -
чим фак то ром до май бутнь о го жит тя то му зак ла дені під час нав чан  ня
мо раль ноUетичні якості, пси хо логічні особ ли вості осо бис тості за ли -
шать ся з ним на все жит тя. То му ство рен ня мікрокліма ту у гру пах з ін -
тег ро ва ною фор мою нав чан ня, який бу де спри я ти пок ра щен ню про -
це су адап тації сту дентівUпер шо ку рс ників має пер шо чер го ве зна чен ня.

Для пок ра щен ня про це су адап тації сту дентівUпер шо ку рс ників
при нав чанні у інтег ро ва но му освітнь о го се ре до ви ща по винні ви ко -
рис то ву ва ти ся нас тупні дії: бесіди, ви ховні го ди ни у сту де нтсь ких
гру пах; тренінги для сту дентів, які нав ча ють ся у інтег ро ва них гру пах;
тренінги для вик ла дачів ви щих нав чаль них зак ладів; тренінги для ке -
рівників освітніх зак ладів з пи тань ство рен ня інклю зив но го освіт нь о -
го се ре до ви ща в умо вах нав чаль но го зак ла ду; роз роб ка, ви дан ня ме -
то дич них та інфор маційних ма теріалів, які ба зу ють ся на пот ре бах та
інте ре сах сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми; роз роб ка та про ве ден ня
досліджень з ць о го пи тан ня; співпра ця з фахівця ми для на дан ня
спеціаль них пос луг відповідно до пот реб сту дентів; роз ви ток парт не -
р ства з інши ми ор ганізаціями, які пра цю ють у со ціальній і ме дичній
га лу зях що до за до во лен ня пот реб лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Розг ля не мо, яки ми ме то да ми мож на прис ко ри ти про цес адап -
тації сту дентів — пер шо ку рс ників до нав чан ня у ви що му нав чаль -
но му зак ладі: ос нов ним ме то дом профілак ти ки по вин но ста ти пос -
ту по ве підви щен ня ви мог до сту дентів пер шо го кур су, які по винні
пос ту по во адап ту ва ти ся до нав чан ня у ВНЗ; пок ра щен ня ро бо ти
ку ра торів, які по винні постійно спілку ва ти ся зі сту ден та ми, ви яв -
ля ти стан нап ру ги, до по ма га ти її по до лан ня. Іноді прос та бесіда зі
сту ден том до по ма гає виріши ти ба га то проб лем у нав чанні; збіль -
шен ня ро бо ти з бать ка ми: на пи сан ня листів, дзвінки по те ле фо ну
та осо бис те спілку ван ня; ви яв лен ня фак торів, які за ва жа ють сту -
ден ту адап ту ва ти ся до нав чаль но го про це су; ство рен ня по зи тив но -
го кліма ту у сту де нтсь ко му се ре до вищі, ви ко рис тан ня ме тодів
соціаль ної та пси хо логічної ро бо ти зі сту ден та ми. 

У гру пах, де нав ча ють ся сту ден ти з різни ми рівня ми роз вит ку та
здібнос тей, пе да го ги ма ють підтри му ва ти один од но го у зас то су ванні
найе фек тивніших стра тегій нав чан ня. Як що у освітнь о му зак ладі
ство ре но доб ро зич ли ву, не ви му ше ну ат мос фе ру, як що тут виз на ють
унікальність кож но го (і пе да го га, і сту дентів) та підтри му ють їх, це
суттєво підви щує ефек тивність нав чан ня.
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Постійна соціаль на взаємодія в різно манітних умо вах, за різ них
обс та вин, в різних си ту аціях збли жує сту дентів, ви роб ляє ем патію,
при хильність один до од но го, усвідом лен ня індивіду аль ності кож -
но го, відчут тя за хи ще ності.

Відчут тя при на леж ності, лю бові, друж би й добрі сто сун ки з ін -
ши ми зба га чу ють на ше жит тя. По чут тя са мот ності й відчу жен ня
мо жуть ма ти не га тив ний вплив на всі сфе ри на шо го жит тя. Освіта
до по ма гає за до воль ни ти наші пот ре би у нав чанні і роз вит ку, але як -
що ми зо се ред жуємо ся ли ше на од но му за ра ху нок усь о го іншо го,
це не підви щу ва ти ме за галь ної якості на шо го жит тя. Ко ли всі ці
пот ре би за до воль ня ти комп ле кс но, тоді кож на сфе ра до да ва ти ме
си ли при до сяг ненні успіху в інших сфе рах. 

Та ким чи ном тре ба прик лас ти чи ма ло зу силь, щоб зміни ти у сту -
дента не га тив не сприй нят тя нав чаль но го про це су і, як ка жуть пси хо-
ло ги, пе ре вес ти йо го з по зиції «жерт ви» на по зицію «пе ре мож ця».

ОС НОВНІ КОМ ПО НЕН ТИ ДІЯЛЬ НОСТІ 
ПЕ ДА ГОГІЧНО ГО СКЛА ДУ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО ВНЗ, 

ЯК НЕ ОБХІДНА УМО ВА ФОР МУ ВАН НЯ 
ПРО ФЕСІЙНОЇ КОМ ПЕ ТЕ НТ НОСТІ 

МАЙ БУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ

Кру па В.В.
к.пед.н., до цент, завіду вач ка фед ри,

до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни і фізич ної ре абілітації
Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

krupa.1961@ukr.net

Ано тація. Важ ли ва роль при ор ганізації про це су фор му ван ня про -
фесійної ком пе те нт ності май бутніх фахівців на ле жить керівно му та
на у ко во2пе да гогічно му скла ду ВНЗ. В зв’яз ку з цим у дослідженні бу ли
обґрун то вані ос новні ком по нен ти пе да гогічної діяль ності на у ко во2пе -
да гогічно го скла ду, що за без пе чу ють ефек тивність про фесійно2нап -
рав ле ної підго тов ки май бутніх фахівців фізич ної ре абілітації. Фор му -
ван ня про фесійної ком пе те нт ності май бутніх фахівців фізич ної
ре абілітації за без пе чуєть ся ви ко нан ням сис те ми осо бистісних і пе да -
гогічних ви мог до пе да го га, що пред’яв ля ють ся.

Annotation. An important role during organization of the process of for -
ming of professional competence of future specialists belongs to administra-
tion and scientific and pedagogical staff of the higher educational institution.
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That is why the basic components of pedagogical activity of scientific and pe -
dagogical staff were substantiated in research, which provide efficiency of the
professionally2directed preparation of future specialists of physical rehabili-
tation. Forming of professional competence of future specialists of physical
rehabilitation is provided by implementation of the system of personal and
pedagogical requirements to the teacher which are set.

Лан ки про це су нав чан ня конструює фор ма ор ганізації нав чан -
ня. У ній пе ред ба чаєть ся оп ти маль не роз та шу ван ня і взаємозв’язок
ком по нентів нав чан ня, їх дія і взаємодія, що за без пе чу ють зас воєння
сту ден та ми знань, фор му ван ня не обхідних прак тич них умінь і на -
ви чок; роз ви ток осо бис тості сту дентів. Фор ми нав чан ня гра ють
інтег раційну роль в ство ренні сис те ми фор му ван ня знань з фізич ної
ре абілітації, фізіології, біології, ана томії, клінічної па то логії оскіль -
ки об’єдну ють в єди не ціле ком по нен ти про це су нав чан ня: цілі,
зміст, фор ми, ме то ди нав чан ня, набір за собів нав чан ня. 

Важ ли ва роль при ор ганізації про це су фор му ван ня про фесій ної
ком пе те нт ності май бутніх фахівців на ле жить керівно му та на у ко -
воUпе да гогічно му скла ду ВНЗ. В зв’яз ку з цим у дослідженні бу ли
обґрун то вані ос новні ком по нен ти пе да гогічної діяль ності на у ко во-
пе да гогічно го скла ду, що за без пе чу ють ефек тивність про фесійно-
нап рав ле ної підго тов ки май бутніх фахівців фізич ної ре абілітації.

Різно манітні ас пек ти підго тов ки май бутніх фахівців фізич ної
ре абілітації розг ля да ли у своїх пра цях на у ковці: А. Дем бо, В. Еліфа -
нов, В. Мур за, В. Мухін, І. Пат ру ше ва, В. Пра во су дов та ін. 

Прин ци по во важ ли во сь о годні виз нан ня усіма фахівця ми до ве -
де но го вітчиз ня ної і виз на но го світо вою на у кою по ло жен ня про те,
що об ме жен ня в життєдіяль ності і соціальній не дос тат ності ано -
 маль ної ди ти ни без по се редньо зв’язані не з пер вин ним по ру шен -
ням, а са ме з «соціаль ним ви ви хом». 

Ме тою статті є обґрун ту ван ня ком по нентів діяль ності на у ко во-
пе да гогічно го скла ду ВНЗ в про цесі фор му ван ня про фесійної ком -
пе те нт ності май бутніх фахівців фізич ної ре абілітації.

На дум ку І. Хар ла мо ва у нав чаль ноUви хов но му про цесі ма ють
місце нас тупні взаємозв’язані ви ди пе да гогічної діяль ності вик ла да ча:
діаг нос тич на; орієнтаційноUпрог нос тич на; конструк тив ноUпро ек ту -
валь на; ор ганіза торсь ка; інфор маційноUпо яс ню валь на; ко муніка тив -
но-сти му лю юча; аналіти коUоцінна; дослідниць коUтвор ча [1, с. 476].

Н. Та ра сен ко виз на чає пе да гогічну майс терність, як — комп лекс
якос тей осо бис тості, що за без пе чує ви со кий рівень са мо ор ганізації
про фесійної пе да гогічної діяль ності [3, с. 10].
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М. Щер бань до скла до вих пе да гогічної майс тер ності вик ла да ча
відно сить: знан ня, пе да гогічні здібності, пе да гогічний такт, пе да го -
гічна техніка, пе да гогічна майс терність учи те ля, куль ту ра мов лен ня,
ме то дич на майс терність, осо бисті якості, пе да гогічний оп тимізм
[2, с. 166].

На на шу дум ку, діяльність на у ко воUпе да гогічно го скла ду ВНЗ під
час фор му ван ня про фесійної ком пе те нт ності май бутніх фахів ців
фізич ної ре абілітації скла даєть ся з шес ти го лов них ком по нентів,
що тісно пе репліта ють ся, а са ме: інфор маційний (на бут тя сту ден та ми
основ знань), роз ви валь ний (роз ви ток ро зу мо вих здібнос тей сту ден -
тів); орієнтаційноUпрог нос тич ний (фор му ван ня соціаль но зна чу щих
мо тивів, про ек ту ван ня влас ної діяль ності і діяль ності сту дентів);
ор ганізаційноUмобілізаційний (мобілізація ува ги і волі сту дентів на
ви ко нан ня нав чаль них зав дань); ко муніка тив ний (вста нов лен ня
взаємин в ході ро бо ти); дослідниць кий.

Фор му ван ня про фесійної ком пе те нт ності май бутніх фахівців фі -
зич ної ре абілітації за без пе чуєть ся ви ко нан ням сис те ми осо бистіс -
них і пе да гогічних ви мог до пе да го га, що пред’яв ля ють ся. То му
про фесійна підго тов леність на у ко воUпе да гогічно го скла ду є най важ -
ливішим дже ре лом виз на чен ня оп ти маль но го змісту, форм і ме тодів
про фесійної підго тов ки май бутнь о го фахівця. 
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ПСИ ХО ЛО ГО<ПЕ ДА ГОГІЧНІ ЗА СА ДИ 
КО РЕКЦІЙНО<РЕ АБІЛІТАЦІЙНОЇ РО БО ТИ 
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Ли сен ко ва І.П.
к.пед.н., до цент, про фе сор ка фед ри пси хо логії та спеціаль ної освіти

Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни 
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Се ред ак ту аль них у пе да гогіці і пси хо логії на су час но му етапі
є проб ле ма ви хо ван ня дітей «гру пи ри зи ку». До них вчені відно сять:
дітей з по ру шен ня ми в афек тивній сфері, пе да гогічно за нед ба них
дітей, дітей із зат рим кою психічно го роз вит ку, дітей з проб ле ма ми
у роз вит ку, дітей з девіант ною по ведінкою то що.

«Гру пи ри зи ку» це ка те горії дітей, чий соціаль ний стан за ти ми
або інши ми оз на ка ми не мас стабіль ності, які прак тич но не мо жуть
по одинці пе ре бо ро ти труд нощі, що ви ник ли в їхнь о му житті; все це
в ре зуль таті мо же приз вес ти до втра ти ни ми соціаль ної зна чу щості,
ду хов ності, мо раль но го об ра зу [3].

Як що в ми нулі ро ки «важ ки ми діть ми» ста ва ли пе ре важ но під -
 літки, то те пер діти пот рап ля ють у да ну ка те горію вже у віці 6–11 ро -
ків. В да ний час навіть по відно шен ню до дітейUдошкіль ників пе да -
го ги ви хо ва телі зас то со ву ють ви раз: «важ ка ди ти на».

«Важкі діти» завж ди є для до рос лих яко юсь за гад кою: то роз -
сміють ся без при чи ни, то нес подіва но зап ла чуть і впа дуть в істе ри ку,
то рап том наг рубіянять у відповідь на тур бо ту і доб ро ту, то бу дуть
вес ти се бе апа тич но і без душ но. Во ни постійно праг нуть звер ну ти
на се бе ува гу, а потім, ко ли доб’ють ся сво го, до во дять до рос лих до
розд ра ту ван ня або оги ди до се бе. Дивні дії в по ведінці «важ ких ді -
тей» вик ли ка ють у пе да гогів, ви хо ва телів і батьків страх» що во ни
мо жуть з ни ми не впо ра ти ся, по ка за ти ся смішни ми і без по рад ни ми
в своїх ви хов них зу сил лях.

Фор му ван ня «его це нт рич ної і егоїстич ної індивіду аль ності»
в свідо мості ди ти ни при во дить її до ду хов ної ка та ст ро фи. Во на пе -
рес тає бу ти, лю ди ною, відкри тою для спілку ван ня з інши ми людь -
ми і нав ко лишнім світом.
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Пси хо лог А. За ха ров вва жає, що ве ли ку роль у фор му ванні «труд-
 нощів» в по ведінці ди ти ни грає сім’я, осо бистість батьків [1, с. 97].

Він виділяє декіль ка несп ри ят ли вих рис осо бис тості батьків.
Се ред них існує афек тив на ри са — над ли шок батьківсь ко го розд ра -
ту ван ня, не за до во ле ності або нес по кою, три во ги, стра ху. Афек тив -
на ри са осо бис тості батьків час то ство рює ефект «ме туш ли вості»
вдо ма — ха о тич ності, без лад ності, за галь но го збуд жен ня. Потім
бать ки пе ре жи ва ють те, що тра пи ло ся, пе ре жи ва ю чи по чут тя про -
ви ни від нез дат ності спра ви ти ся зі своїми, що ви хо дять з під конт -
ро лю відчут тя ми. Ма ти п’ятирічної дівчин ки ска за ла: «Я ро зумію,
як потрібно ро би ти, але не мо жу се бе стри му ва ти, щоб не зро би ти
за у ва жен ня, не підви щи ти го ло су. Потім я дов го пе ре жи ваю і ду -
маю, що це вос таннє і біль ше не пов то рить ся. Але нас ту пає ра нок,
і все пов то рюєть ся зно ву» [2, с. 95].

Афек тив на по ведінка ви яв ляєть ся у ма терів з хо ле рич ним тем -
пе ра мен том. Тут на пер ший план вис ту пає не те рп лячість ви мог і очі -
кувань, що лег ко пе ре рос тає в дратівливість. А потім ма ти скар жить -
ся на збуд ли ву по ведінку ди ти ни, що не слу хаєть ся її з пер шо го ра зу.
Але чим біль ше во на на по ля гає підви щу ю чи го лос і час то пе ре хо дя -
чи на крик, тим біль ше збуд ли вою або за галь мо ва ною стає ди ти на.

Мож на при пус ти ти, що діти з не га тив ни ми про я ва ми в по ве -
дінці ма ють неп ра виль ний, спот во ре ний психічний роз ви ток і нор -
малізація йо го при ве де до зник нен ня труд нощів.

Пси хо ло гоUпе да гогічна обу мов леність ць о го ви бо ру, виз на ча -
єть ся пра ця ми вітчиз ня них вче них та ких як А. За ха ров, М. Бу я нов,
А. За по ро жець, Л. Ви готсь кий та ін., які підкрес лю ють, що при пла-
ну ванні ко рекційноUре абілітаційних зав дань, ува гу слід приділи ти
головній у да но му віці діяль ності. То му при ро боті з дошкіль ни ка ми
ве ли ке зна чен ня ма ють різні варіан ти артUте рапії — ме то да ко рек -
ції, в ос нові яко го ле жить ма лю нок, каз ко те рапії, ре лак со те рапії та
ін. Що до ко рекційної та ре абілітаційної ро бо ти з діть ми «гру пи ри -
зи ку» досліджень про ве де но не дос татньо. Вра хо ву ю чи це, ми об ра -
ли те мою магістерсь кої ро бо ти: За со би ко рекційноUре абілітаційної
ро бо ти з дошкіль ни ка ми «гру пи ри зи ку».
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стар ший вик ла дач ка фед ри фізич ної ре абілітації та соціаль но го за без пе чен ня 

Ано тація. У те зах розк ри то пе рехід від інтег ра тив но го до інклю -
зив но го підхо ду в освітній політиці; оха рак те ри зо ва но інклюзію як
освітню кон цепцію та ок рес ле но її ос новні особ ли вості.

Annotation. The principles of implementation of social inclusion in
Ukraine conception are analyzed. The educational component of the concep-
tion — an inclusive approach in teaching and upbringing of children with
health peculiarities is considered.

Всесвітня па ра диг ма в став ленні й підхо дах до осіб з інвалід -
ністю зміни лась зав дя ки прий нят тю у грудні 2006 ро ку ООН Кон -
венції про пра ва лю дей з інвалідністю та Фа куль та тив но го про то ко -
лу до неї. Зок ре ма став лен ня до цієї соціаль ної гру пи лю дей як до
пацієнтів, яки ми не обхідно ли ше опіку ва ти ся і які не мо жуть до лу -
ча ти ся до ак тив но го суспіль но го жит тя, зміни ло ся на став лен ня до
них як до пов ноп рав них членів суспільства, що ма ють рівні пра ва з
інши ми гро ма дя на ми країни. Од нак іще чи ма ло країн при фор му -
ванні дер жав ної соціаль ної політи ки сто сов но лю дей з інвалідністю
не вра хо ву ють цих змін.

За ос таннє де ся тиліття соціаль на політи ка ба гать ох євро пейсь ких
країн сто сов но інклюзії заз на ла суттєвих змін: від кон цепції «до лу -
чен ня» до ак тив ної сфе ри жит тя лю дей, які ма ють інвалідність, — до
кон цепції «пов ноп рав но го жит тя в суспільстві рівних мож ли вос тей».

Інклюзія в те перішнь о му виг ляді бе ре по ча ток зі спеціаль ної
освіти, яка у своєму роз вит ку пройш ла кіль ка етапів, на яких розг ля-
да ли ся різні спо со би вра ху ван ня особ ли вос тей дітей з інвалідністю
(з особ ли ви ми пот ре ба ми). 

Прак тичні над бан ня спеціаль ної освіти бу ло пе ре не се но до за -
галь но го освітнь о го по то ку в ме жах підхо ду, який от ри мав наз ву
«інтег рація». В освіті кон цепція інтег рації ви ник ла у 1980-х рр. як
аль тер на ти ва шкіль ним мо де лям нав чан ня в спеціаль них зак ла дах.
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Інтег рація пе ред ба ча ла за лу чен ня учнів, яких за ра хо ву ють до ка те -
горії осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми, до нав чан ня у за галь но освітніх
шко лах. Рест рук ту ри зація й укріплен ня ма теріаль но-технічної ба -
зи, збіль шен ня кіль кості спеціаль них класів і спеціаль них пе да гогів
у зви чай них шко лах, «інтег рація» учнів з особ ли ви ми пот ре ба ми
у зви чайні кла си та за без пе чен ня їх нав чаль ни ми ма теріала ми бу ли
й досі є де я ки ми го лов ни ми скла до ви ми, що не обхідні для зас то су -
ван ня мо де лей інтег рації. Та го лов на проб ле ма ць о го кро ку по ля гає
в то му, що вклю чен ня спеціаль ної освіти до за галь но го по то ку не
суп ро вод жу ва ло ся зміна ми в ор ганізації ро бо ти зви чай ної шко ли, її
нав чаль них планів і прог рам та ме то дик нав чан ня. То му відсутність
ор ганізаційних змін ви я ви лась однією з най суттєвіших пе реш код
для впро вад жен ня інклю зив ної освітньої політи ки. Після 1990-х рр.
межі по ши рен ня, цілі, зміст і очіку вані ре зуль та ти сто сов но інтег -
рації в освіті істот но зміни ли ся. Ці зміни за га лом пов’язані з виз -
нан ням то го, що інтег раційна мо дель, яка ґрун ту ва ла ся ли ше на
зак ритті спеціаль них шкіл і «до лу ченні» учнів до нав чан ня у за галь -
но освітніх шко лах не відповіда ло роз маїттю пот реб учнів.

Зап ро вад жен ня інклюзії у сфері освіти пе ред ба чає роз роб лен ня
й зап ро вад жен ня ши ро ко го спект ру нав чаль них стра тегій для більш
гнуч ко го ре а гу ван ня на пот ре би учнів. Ос но вою кон цепції інклю -
зив ної освіти є прин ци пи, що всі діти й мо лоді лю ди, нез ва жа ю чи
на різне куль тур не й соціаль не по ход жен ня та різні рівні нав чаль -
них мож ли вос тей, по винні ма ти од на кові мож ли вості в нав чанні
в усіх ти пах зак ладів освіти. 

Згідно з цією кон цепцією інклю зив ної освіти шан си на підви -
щен ня нав чаль ної успішності зрос та ють, як що виз на ти, що при чи -
ни нав чаль них труд нощів, з яки ми сти ка ють ся ок ремі учні, по яс -
ню ють ся рівнем су час ної ор ганізації ро бо ти шко ли й ус та ле ни ми
ме то да ми вик ла дан ня. То му ве деть ся мо ва про не обхідність ре фор -
му ван ня освіти. Для ць о го пе ре дусім слід удос ко на ли ти пе да гогічні
мето ди так, щоб учи телі яко мо га повніше вра хо ву ва ли ба га то маніття
учнівсь ко го кон тин ген ту і вба ча ли в індивіду аль них відміннос тях
не проб ле му, яка пот ре бує розв’язан ня, а но ву мож ливість для зба -
га чен ня нав чаль но го про це су.

Та ким чи ном, для ро зуміння інклюзії ма ють зна чен ня чо ти ри
клю чові ас пек ти [1]:

— Інклюзія — це про цес. Її слід розг ля да ти як не пе ре рв ний по -
шук кра щих спо собів вра ху ван ня пи тань ба га то манітності. Во на
нав чає лю дей співісну ва ти, прий ма ю чи відмінності, які пос та ють
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при ць о му в більш по зи тив но му світлі та розг ля да ють ся як сти мул
для за о хо чен ня дітей і до рос лих до нав чан ня.

— Інклюзія спря мо ва на на ви яв лен ня й усу нен ня бар’єрів. Во -
на пе ред ба чає збір, уза галь нен ня й оціню ван ня інфор мації з ве ли -
кої кіль кості різних дже рел, щоб удос ко на ли ти освітню політи ку
і прак ти ку, сти му лю ва ти дітей і до рос лих до нав чан ня.

— Інклюзія ство рює умо ви для при сут ності, участі та до сяг -
нень усіх учнів. 

— Інклюзія ви ма гає підви ще ної ува ги до дітей з «гру пи ри зи -
ку», для яких існує не без пе ка відра ху ван ня з зак ла ду чи низь кої
успішності. Йдеть ся про мо раль ний обов’язок вес ти ре тель не спос -
те ре жен ня за гру па ми, які, за ста тис ти кою, найбільш час то пот рап -
ля ють до «гру пи ри зи ку», і, за пот ре би, вжи ва ти за ходів для за без -
пе чен ня їхньої при сут ності, участі та до сяг нень у сис темі освіти. 

При впро вад женні інклю зив ної освіти слід вра хо ву ва ти, що це по -
с ту паль ний про цес, який має ґрун ту ва ти ся на чітко сфор муль о ва них
прин ци пах, орієнто ва них на роз ви ток усієї сис те ми освіти. У йо го про -
ве  денні по винні бу ти задіяні політичні та релігійні діячі, місцеві ор  га ни
освіти і за со би ма со вої інфор мації, гро мадські ор ганізації та самі діти.
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Ано тація. Предс тав ле ний ма теріал містить розг ляд ок ре мих про -
б лем стра тегічно го роз вит ку те ри торіаль них гро мад та роль соціаль -
но го за без пе чен ня на се лен ня в нь о му. В ро боті на ве де но особ ли вості
уп равління Маріупольсь кою те ри торіаль ною гро ма дою; виз на че но ос новні
проб ле ми із соціаль но го за хис ту та зав дан ня для їх вирішен ня ор га на ми
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місце во го са мов ря ду ван ня; ок рес ле но стан та перс пек ти ви соціаль ної
скла до вої в роз вит ку міста. Зап ро по но ва но ок ремі за хо ди, що спри я -
ти муть вре гу лю ванні пи тань, пов’яза них з ре алізацією прав лю дей
з об ме же ни ми влас ти вос тя ми.

Annotation. The presented material includes consideration of specific
problems of strategic development of territorial communities and the role of
social security of the population in it. The work features features of the
Mariupol territorial community management; the main problems with social
protection and tasks for their solution by local self2government bodies are
determined; The state and prospects of the social component in the development
of the city are outlined. Some measures are proposed to facilitate the settlement
of issues related to the realization of the rights of people with limited properties.

Ефек тивність функціону ван ня ор ганів місце во го са мов ря ду -
ван ня є ос но вою ефек тив ності дер жав но го уп равління в ціло му, що
за без пе чуєть ся поєднан ням інте ресів дер жа ви та кож ної те ри -
торіаль ної гро ма ди. Вра хо ву ю чи, що по над 60% на се лен ня Ук раїни
про жи ває у містах, слід заз на чи ти, що на се лен ню міст, як пра ви ло,
при та ман ний ви щий рівень гро ма дянсь кої ак тив ності, то му умо ви
та якість жит тя місь ко го на се лен ня мо жуть розг ля да ти ся як один
з по туж них чин ників впли ву на рівень соціаль ної нап ру же ності та
довіри до дер жа ви та її політи ки. Але ста ло му роз вит ку біль шості
міст пе реш код жає низ ка не га тив них фак торів. Це і слаб ко роз ви не -
на сфе ра пос луг, і зас таріла соціаль на інфра ст рук ту ра, без робіття,
не ле галь на зай нятість; відсутність дос татньої кіль кості зак ладів та
ус та нов без бар’єрної архітек ту ри то що.

Яск ра вим прик ла дом цих проб лем є Маріупольсь ка місь ка гро -
ма да. Сь о годні місто Маріуполь фак тич но ста ло цент ром До нець кої
об ласті та од ним із найп ри ваб ливіших в Ук раїні місць для інвес ту -
ван ня з ви со ким про мис ло вим і на у ко вим по тенціалом та спри ят ли -
вим підприємниць ким кліма том. Про те, оцінка на се лен ням якості
пос луг у місті Маріуполь свідчить про се редній рівень ком фор ту
про жи ван ня в місті у порівнянні з си ту ацією інших міст (табл. 1). 

Як ба чи мо з да них таб лиці, по зиція, що сто суєть ся мож ли вості
дос ту пу для лю дей з інвалідністю в місті, оцінюєть ся надз ви чай но
низь ко. Слід відзна чи ти, що в струк турі місь кої ра ди Маріупольсь кої
те ри торіаль ної гро ма ди сфор мо ва но Де пар та мент соціаль но го за хис-
ту на се лен ня, який здійснює до дер жан ня за ко но да в ства, що сто -
суєть ся дот ри ман ня прав лю дей з інвалідністю, зок ре ма, виз на чає
пріори те ти соціаль но го роз вит ку, поліпшен ня ста но ви ща сімей, за -
без пе чен ня прав лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми.
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Таб ли ця 1 — Індекс оцінки якості обс лу го ву ван ня і пос луг в місті

В ре зуль таті дій АТО до м.Маріупо ля бу ло пе ре не се но До нець кий
Національ ний універ си тет ім. М.Горь ко го, До нець кий дер жав ний
універ си тет уп равління та До нець кий інсти тут внутрішніх справ.
До то го ж ство рюєть ся об лас на клінічна лікар ня, що спри я ти ме за -
лу чен ню кваліфіко ва них ме дич них кадрів, прип ли ву мо лоді в місто
для нав чан ня та по даль шо го пра цев лаш ту ван ня, підго товці кадрів
для ро бо ти в місь ких ус та но вах, по ши рен ню дос туп ності діаг нос ти -
ки і ліку ван ня за до по мо гою су час но го ви со ко точ но го ме дич но го
об лад нан ня жи те ля ми міста, в то му числі і з фізич ни ми ва да ми.

То му, се ред пер шо чер го вих зав дань, пов’яза них з вирішен ням
проб лем лю дей з інвалідністю, для Маріупольсь кої місце вої ра ди,
доціль но виз на чи ти ос новні:

— за без пе чен ня дос туп ної пси хо логічної до по мо ги, про ве ден ня
кон суль тацій, що спря мо вані на пси хо логічну адап тацію та соціа -
лізацію сімей (осіб) з чис ла інвалідів;

— ство рен ня мож ли вос тей от ри ман ня освіти для дітей, роз ви ток
інклю зив ної, дис танційної освіти, впро вад жен ня но вих освітніх
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Напрямок Вінниця Харків Київ Маріуполь

Тротуари 3,4 2,9 2,8 3,0

Збір сміття 3,8 3,8 3,3 3,3

Каналізація 3,5 3,6 3,2 3,4

Медичні установи 2,4 2,4 2,8 3,0

Транспортна інфраструктура 3,3 3,5 3,1 3,4

Вуличне освітлення 3,6 3,9 3,3 3,1

Дороги 3,3 2,4 2,3 2,7

Промислові зони 3,9 2,2 2,0 2,3

Послуги спортивних установ 3,5 3,3 2,9 2,8

Університети, технікуми, коледжі 3,6 3,5 3,2 3,2

Школи 3,4 3,4 3,2 3,2

Дитячі садки 3,4 3,2 3,0 3,1

Заклади культури 3,6 3,5 3,1 2,8

Публічні парки і сквери 3,8 3,9 3,3 3,6

Екологія, довкілля 3,2 3,0 2,4 2,2

Опалення 3,6 3,8 3,3 3,1

Доступ для людей з інвалідністю 2,6 2,2 2,1 1,0

Зведений індекс 3,4 3,2 2,9 3,0
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пос луг, ство рен ня без бар’єрно го се ре до ви ща в нав чанні і про фесій -
ній підго товці дітей.

От же, ефек тив на соціаль на політи ка є про це сом раціональ но го
ви ко рис тан ня гро ма дянсь ким суспільством на яв ної інфра ст рук ту -
ри, ре зуль та том яко го має ста ти роз ви ток та на ко пи чен ня соціаль -
но го капіта лу те ри торіаль ної гро ма ди че рез до дер жан ня за ко но да в -
ства про соціаль ний за хист та соціаль не обс лу го ву ван ня на се лен ня,
що ма ють за без пе чу ва ти відповідні місцеві ор га ни вла ди та місце -
во го са мов ря ду ван ня.

ІНКЛЮЗІЯ ЯК ПРОВІДНА ОСВІТНЯ ТЕН ДЕНЦІЯ.
ТЕРМІНО ЛОГІЧНІ ВИЗ НА ЧЕН НЯ ІНКЛЮ ЗИВ НОЇ ОСВІТИ

Ми рян А.М. 
Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни 

ви що го нав чаль но го зак ла ду «Відкри тий міжна род ний 
універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», 

до цент ка фед ри здо ров’я лю ди ни та соціаль но го за без пе чен ня 

Ано тація. У те зах розк ри то ге не зис, по нятійно2терміно логічні
виз на чен ня та ос новні прин ци пи інклю зив ної освіти як мо делі соціаль но-
го уст рою. Предс тав ле но Ук раїнсь ке освітнє за ко но да в ство, та зок рема
нор ма тив но2пра вові ак ти в га лузі інклю зив ної освіти

Annotation. In the article are reveal the genesis, conceptual2terminolo -
gical definitions and the basic principles of inclusive education as a model of
social structure. The Ukrainian educational law, and in particular, the nor-
mative and legal acts in the field of inclusive education, are presented.

Термін «інклюзія» відмінний від терміна «інтег рація» за своїм
кон цеп ту аль ним підхо дом. Інклюзія — це політи ка та про цес, який
дає змо гу всім дітям бра ти участь у всіх прог ра мах. Відмінність у під -
хо дах по ля гає у виз нанні то го фак ту, що ми змінюємо суспільство,
аби во но вра хо ву ва ло й прис то со ву ва лось до індивіду аль них пот реб
лю дей, а не нав па ки.

У країнах Західної Євро пи та Аме ри ки до сить вжи ва ним вва -
жал ся терміни «фізич но або ро зу мо во не пов ноцінні осо би» («han -
di capped persons»), «осо би з по ру шен ня ми роз вит ку» («disabled per -
sons») або прос то «осо би з по ру шен ня ми» («the disabled»), «осо би
з по ру шен ня ми роз вит ку» («persons with disabilities») (пе ре важ но
у дер жав них офіційних до ку мен тах, най частіше фінан со во го підпо -
ряд ку ван ня). У міжна род них пра во вих до ку мен тах, дер жав них за -
ко но дав чоUнор ма тив них ак тах соціаль но го спря му ван ня у ба гать ох
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країнах за галь нов жи ва ний термін «діти з особ ли ви ми пот ре ба ми»
(«Children with Special Needs»). 

В Ук раїні не має єди ної офіційної терміно логії для ха рак те рис -
ти ки дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми. В ос нов них за ко нах
Ук раїни про освіту зустріча ють ся такі терміни, як «діти, які пот ре -
бу ють ко рекції фізич но го та/або ро зу мо во го роз вит ку» та «осо би,
які ма ють ва ди у фізич но му чи ро зу мо во му роз вит ку і не мо жуть
нав ча ти ся в ма со вих нав чаль них зак ла дах», «мо лодь з інвалід ніс -
тю», «діти з тяж ки ми по ру шен ня ми роз вит ку», «діти з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми здо ров’я» то що. Усі ці терміни співвідно сять ся з ме -
дич ною соціаль ною мо дел лю. 

Аналіз за ко но дав чих та нор ма тив ноUпра во вих до ку ментів
засвідчив, що політи ка су час ної Ук раїни що до дітей із по ру шен ня ми
пси хофізич но го роз вит ку ха рак те ри зуєть ся мак си маль ним за лу чен -
ням дер жа ви до сис тем но го розв’язан ня проб лем. Нині ми стоїмо
на по розі кар ди наль них змін освітньої політи ки сто сов но дітей
з особ ли ви ми пот ре ба ми. Ра тифікація Ук раїною Кон венції ООН
про пра ва інвалідів і Фа куль та тив но го про то ко лу ак тивізу ва ла за ко -
нот вор чу діяльність. Зок ре ма, в за коні «Про вне сен ня змін до за ко -
но дав чих актів Ук раїни з пи тань за галь ної се редньої та дошкіль ної
освіти що до ор ганізації нав чаль ноUви хов но го про це су» від 6 лип ня
2010 р. за но ме ром 2442UVII вне се но зміни до за ко ну Ук раїни «Про
за галь ну се ред ню освіту» ви ок рем ле но но вий тип за галь но освітнь -
о го зак ла ду — інклю зив ний нав чаль ний зак лад. 

Зміни в за ко но давстві ста ли по туж ним пош тов хом у роз бу дові
інклю зив ної освіти в Ук раїні та роз роб ленні ме ханізмів цієї роз бу -
до ви. Пер шим важ ли вим до ку мен том після ра тифікації Ук раїни
Кон венції ООН про пра ва інвалідів і Фа куль та тив но го про то ко лу
до неї від 16 груд ня 2009 р. ста ло Роз по ряд жен ня Кабіне ту Міністрів
«Про зат ве рд жен ня пла но вих за ходів що до зап ро вад жен ня інклю -
зив но го і інтег ро ва но го нав чан ня у за галь но освітніх нав чаль них
зак ла дах до 2012 ро ку» від 3 груд ня 2009 р. № 1482. На ка зом МОН
Ук раїни від 11.09.2009 р. № 855 зат ве рд же но «План дій що до зап ро -
вад жен ня інклю зив но го нав чан ня на 2012–2014 ро ки», де заз на че но,
що клю чо вим чин ни ком роз вит ку інклю зив но го нав чан ня має бу -
ти відповідна підго тов ка пе да гогів для ро бо ти з діть ми з особ ли ви -
ми пот ре ба ми. З цією ме тою пе ред ба че но зок ре ма Ука зом Пре зи -
ден та Ук раїни від 19 трав ня 2011 р. «Про за хо ди що до розв’язан ня
ак ту аль них проб лем осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми»
ство рен ня струк тур них підрозділів (ка федр, ла бо ра торій) з пи тань
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інклю зив ної освіти в інсти ту тах після дип лом ної пе да гогічної
освіти. З ме тою нор ма тив но го вре гу лю ван ня про це су інклю зив но -
го нав чан ня в сис темі за галь ної се редньої освіти роз роб ле но по ря -
док «Ор ганізації інклю зив но го нав чан ня в за галь но освітніх зак ла -
дах», який зат ве рд же но Пос та но вою Кабінетів Міністрів (№ 872 від
15 серп ня 2011 р.). 

У 2010 р. Міністер ство праці та соціаль ної політи ки на ка зом
Держспо жи вс тан дар ту від 28.07.2010 № 3273 до пов не но «Кла сифі ка -
тор про фесій» по са дою асис тен та вчи те ля. Міністер ство освіти і на -
у ки, мо лоді та спор ту Ук раїни ух ва ли ло рішен ня про ве ден ня по са ди
асис тен та вчи те ля до Пе реліку по сад пе да гогічних і на у ко воUпе да го -
гічних працівників, який зат ве рд же но пос та но вою Кабіне ту Мі ніст рів
Ук раїни від 18 серп ня 2012 р. за № 635. З ме тою де таль но го роз’яс нен -
ня ор ганізації інклю зив но го нав чан ня у за галь но освітніх нав чаль них
зак ла дах роз роб ле но інструк тив ноUме то дич ний лист від 18.05.2012 р.
№ 1/9U384, де ок рес лю ють ся ор ганізаційноUме то дичні за са ди ін -
клю зив но го нав чан ня у за галь но освітніх нав чаль них зак ла дах. 

Важ ливість пси хо логічно го та соціаль но го суп ро во ду дітей з особ -
ли ви ми освітніми пот ре ба ми при інклю зив но му нав чанні та умо ви
йо го ор ганізації виз на че но в ме то дич но му листі від 26.07.2012 р.
№ 1/9U529 «Пси хо логічний і соціаль ний суп ровід дітей з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми в умо вах інклю зив но го нав чан ня». Діяльність
спеціалістів пси хо логічної служ би рег ла мен тує інструк тив ноUме то -
дич ний лист «Про виз на чен ня зав дань працівників пси хо логічної
служ би що до зап ро вад жен ня інклю зив но го нав чан ня» від
02.01.2013 р. № 1/9U1. 

Вар то підкрес ли ти, що ре алізація ідеї інклюзії мож ли ве ли ше
в умо вах постійно го удос ко на лен ня сис тем за галь ної та спеціаль ної
освіти.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ СОЦІАЛЬ НОЇ ІНКЛЮЗІЇ СІМЕЙ, 
В ЯКИХ Є ПРОБ ЛЕ МА ІНВАЛІДНОСТІ

Ми хай лен ко А., 
сту дент магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»

На у ко вий керівник: Іва но ва І.Б., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної
роботи та педагогіки, Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Ано тація. Роз ви ток су час но го суспільства Ук раїни і про це си ін тег -
рації в євро пейсь ку спіль но ту гост ро став лять пи тан ня за без пе чен ня
соціаль но го за хис ту гро ма дян країни, і особ ли во тих, хто пот ре бує йо го
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найбіль ше, зок ре ма, це діти з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми. Ро бо -
та містить де таль ний аналіз проб лем сімей, які ви хо ву ють та ких
дітей та мож ливі за хо ди для їх вирішен ня або уник нен ня. 

Annotation. The development of the modern Ukrainian society and the
processes of integration into the European community sharply raise the issue
of ensuring the social protection of the citizens of the country, and especially
those who need it most, in particular, children with special educational needs.
The work contains a detailed analysis of the problems of families that edu-
cate such children and possible measures for their solution or avoidance. 

Чи ма ло країн, в то му числі й Ук раїна, при фор му ванні дер жав ної
соціаль ної політи ки сто сов но лю дей з інвалідністю на да ють пріори -
тет но го зна чен ня «ме дич но му», а не «соціаль но му» підхо ду до проб -
ле ми, що поз на чаєть ся на змісті та якості за ходів, спря мо ва них на
змен шенні не га тив них наслідків «інвалідності». І най го ловніше —
це не сприяє шир шо му за лу чен ню лю дей з інвалідністю до участі
у суспіль но му житті, ре алізації їхніх прав, як гро ма дян країни.

Проб ле ма соціаль ної інклюзії сімей, які пе ре бу ва ють у склад -
них життєвих обс та ви нах, сто суєть ся пе ре дусім сімей, в яких є лю -
ди з інвалідністю. Се ред чис лен них кла сифікацій сім’ї, її соціаль -
но го бла го по луч чя чи неб ла го по луч чя, виз на чи мо ос новні оз на ки
склад них життєвих обс та вин «сімей з інвалідністю»:

— не обхідність адап ту ва тись до інвалідності чле на сім’ї, пе ре -
жи ва ти різні цик ли про це су адап тації;

— склад не ма теріаль не ста но ви ще внаслідок ве ли ких вит рат на
ліку ван ня та ре абілітацію.

Пок лав ши в ос но ву кла сифікації сімей, які пе ре бу ва ють у склад -
них життєвих обс та ви нах прин цип функціональ ності виділяємо
два ти пи сімей:

— нор маль но функціону ючі сім’ї — такі, які відповідаль но й ди -
 фе ренційо ва но ви ко ну ють усі функції, внаслідок чо го за до воль ня -
єть ся пот ре ба у зрос танні й змінах як сім’ї в ціло му, так і кож но го її
чле на;

— дис функціональні сім’ї — такі, в яких ви ко нан ня функцій
по ру шуєть ся, внаслідок чо го у под ружній, батьківській, ма теріаль -
ноUпо бу товій та інших сфе рах життєдіяль ності не до ся га ють ся цілі
ро дичів і суспільства в ціло му.

Сім’ї, що ма ють дітей з по ру шен ня ми фізич но го чи психічно го
роз вит ку, — це од на з найбільш ураз ли вих груп на се лен ня. Соціаль -
на підтрим ка та ких сімей пе ред ба чає розв’язан ня ціло го комп лек су
проб лем, пов’яза них з до по мо гою ди тині: з її ви жи ван ням, ліку ван -
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ням, освітою, соціаль ною адап тацією й інтег рацією у суспільстві.
Бать ки в подібних ро ди нах відчу ва ють вплив різно манітних не га -
тив них фак торів, який мож на оз на чи ти як сімей ний стрес. Сімей ний
стрес мо же ма ти нес подіва ний і/чи хронічний ха рак тер, але завж ди
ство рює нап ру женість усе ре дині сімей ної гру пи, що по ру шує її стій -
кість. Соціаль не нез до ров’я та кої ро ди ни ви ма гає до дат ко вих видів
соціаль ної ро бо ти, спря мо ва них на до по мо гу бать кам. Це соціаль -
на інтег рація та соціаль на інклюзія ро ди ни, тоб то віднов лен ня її
соціаль но го ста ту су. 

За да ча соціаль ної інклюзії сімей, в яких є проб ле ма інвалід ності,
пос тає у ство ренні не обхідних умов для її мак си маль ної інтег рації
у суспільстві, змен шен ня про цесів ексклюзії че рез пок ра щен ня ма -
теріаль но го ста но ви ща, за без пе чен ня освіти дітей з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми, пра цев лаш ту ван ня, соціаль ноUкуль тур ної ані -
мації і рек ре ації, вклю чен ня в діяльність гро мадсь ких ор ганізацій,
ро бо ти за місцем про жи ван ня, за лу чен ня до ду хов ної підтрим ки,
соціаль ноUпе да гогічний суп ровіду.

Соціаль ноUпе да гогічний суп ровід сімей (за І. Тру бавіною) — це
дов гот ри ва ла, різнобічна до по мо га різним ти пам неб ла го по луч них
сімей, яка спря мо ва на на ство рен ня умов для ліквідації при чин
неб ла го по луч чя (чи мож ли вості їх ком пен сації), фор су ван ня фор -
му ван ня здат ності сім’ї са мо туж ки розв’язу ва ти свої проб ле ми, до -
ла ти труд нощі, ви ко ну ва ти функції, ре алізо ву ва ти свій соціаль ний
і ви хов ний по тенціал, пра ва в суспільстві, ко рекцію і пок ра щен ня
їх сто сунків сім’ї із мікроU і мак ро се ре до ви щем. Соціаль ноUпе да -
гогічний суп ровід за своєю спе цифікою має комп ле кс ний ха рак тер.
Він по ля гає в то му, що містить у собі низ ку взаємо пов’яза них
і взаємо до пов ню ючих видів діяль ності фахівця, які за без пе чу ють:
пра во вий за хист; пе да гогічну підтрим ку; пси хо логічний суп ровід
індивіду аль но го роз вит ку; соціаль не ви хо ван ня; нав чан ня на ви чок
соціаль ної ком пе те нт ності та усвідом ле но го батьківства.

У су часній Німеч чині ре алізуєть ся кон цепція, що конк ре ти зує
ідеї Т. Но ля що до сім’ї, — «до по мо га для са мо до по мо ги» Во на пе -
ред ба чає ам бу ла тор ну (ден ну) до по мо гу сім’ям у цент рах сім’ї з бо ку
соціаль но го пе да го га (К. Акстманн). Соціаль ноUпе да гогічна ро бо та
має виг ляд ку ра то р ства і до по ма гає сім’ям у розв’язанні проб лем
і криз у співпраці з соціаль ним пе да го гом. Та ка ро бо та спря мо ва на
на сти му лю ван ня й укріплен ня сім’ї у сто сун ках і в соціумі, пок ра -
щен ня по ведінко вих мож ли вос тей і са мостійне по до лан ня по бу то -
вих (але не всіх соціаль них) проб лем.
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На жаль час то, соціаль ний суп ровід сімей, які пе ре бу ва ють
у склад  них життєвих обс та ви нах спря мо ва ний не на кінце вий ре зуль -
тат, а на про цес, у ході яко го спеціалісти на да ють сім’ї соціальні по с лу   -
ги, які во ни ви ко рис то ву ють при ро боті з усіма клієнта ми, що звер та   -
ють ся до служ би. Та ка діяльність не виз на чає рівень відпові даль  ності
батьків, а сім’я по вин на бу ти зацікав ле на у по зи тив них змінах.

ІНКЛЮ ЗИВ НА ОСВІТА 
ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ПО РУ ШЕН НЯ МИ СЛУ ХУ

Ми цюк В.С.
Сту дент магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»

Жи то мирсь ко го еко номіко2гу манітар но го інсти ту ту 
Універ си те ту «Ук раїна»

к.тел.(0412) 43289214
На у ко вий керівник: Бу ро ва Г.В., к.соц.н., доцент кафедри соціальної роботи,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Ідеть ся про певні особ ли вості інтег ру ван ня дітей з по -
ру шен ня ми слу ху в ма сові за галь но освітні зак ла ди та чин ни ки, які за -
без пе чу ють впро вад жен ня інклю зив них підходів у прак ти ку.

Annotation. Describes the specific features of the integration of children
with hearing impairment in a massive educational institutions and factors
that enable the implementation of inclusive approaches in practice. 

Ідеї інклю зив ної освіти, які з ро ку в рік де далі шир ше об го во -
рю ють вітчиз няні на у ковці і прак ти ки, є за ко номірни ми ета па ми
в роз вит ку освітніх сис тем і на разі впро вад жу ють ся в ба гать ох краї нах
світу, зок ре ма й у країнах пост ра дянсь ко го прос то ру. Ук раїна підхо -
дить до ць о го ета пу ево люційним, а не ре во люційним шля хом. Бе зу -
мов но, ці про це си пов’язані на сам пе ред зі зміною суспіль ної дум ки,
пе ре ос мис лен ням став лен ня суспільства і, як наслідок, дер жа ви до
лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я, виз нан ням їхніх прав
на здо бут тя на леж ної освіти нарівні з усіма інши ми гро ма дя на ми. 

Низ ка фактів з історії вітчиз ня ної спеціаль ної пе да гогіки, зок -
ре ма сур до пе да гогіки, свідчить про на явність тен денцій інтег ру -
ван ня дітей із по ру шен ня ми слу ху в суспільство на різних ета пах
ста нов лен ня ук раїнсь кої сис те ми спеціаль ної освіти. Ще до ос та -
точ но го оформ лен ня в цілісну сис те му спеціаль ної освіти, якою ми
її знаємо те пер, ук раїнські прак ти киUде фек то ло ги здійсню ва ли
спро би спіль но го нав чан ня дітей із по ру шен ня ми слу ху та чу ю чи ми
уч ня ми. Інте рес до та кої фор ми нав чан ня як тоді, так і сь о годні зу -
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мов ле ний на сам пе ред ство рен ням для ди ти ни з по ру шен ням слу ху
при род но го мов леннєво го се ре до ви ща. Успіх та ких спроб цілком за -
ле жав від фа хо вої ком пе те нт ності пе да го га, якості спеціаль ної пе да -
гогічної до по мо ги, до дат ко вих за нять і зу силь, відда ності цій меті ро -
ди ни уч ня. І сь о годні, па ра лель но існу ва ти муть спеціальні і ма сові
за галь но освітні зак ла ди, а та кож шко ли, які впро вад жу ють у прак ти -
ку інклю зивні підхо ди. Од нак важ ли во, щоб такі підхо ди бу ли ви ва -
же ни ми, фа хо во пе ревіре ни ми та вміло зас то со ва ни ми, щоб освіта
дітей із по ру шен ня ми слу ху бу ла насп равді ефек тив ною і якісною. 

Тра диційна сис те ма спеціаль ної освіти для дітей із по ру шен ня -
ми слу ху та інклю зив на освіта ма ють свої пе ре ва ги та не доліки, до
яких вар то підхо ди ти обґрун то ва но й ви ва же но в кож но му ок ре мо -
му ви пад ку. Так, у спеціаль них за галь но освітніх зак ла дах вже ство -
ре но і пе ревіре но ча сом ком фо рт не освітнє се ре до ви ще для дітей
цієї ка те горії (підго тов лені фахівці, задіяні ко рекційні пос лу ги,
ство ре но од норідне за скла дом се ре до ви ще учнів з та ки ми са ми ми
освітніми пот ре ба ми то що). На про ти ва гу спеціальній школі у ма -
со вих за галь но освітніх зак ла дах не завж ди існує мож ливість от ри -
ман ня кваліфіко ва ної спеціаль ної ко рекційної до по мо ги; вчи тель
об ме же ний у мож ли вос тях за без пе чи ти ди тині з по ру шен ня ми слу -
ху не обхідну ува гу та пе да гогічну до по мо гу внаслідок ве ли кої кіль -
кості учнів у класі; існує ри зик от ри ман ня уч нем із по ру шен ням
слу ху пси хо логічної трав ми, про явів диск римінації з бо ку здо ро вих
ро вес ників, ви ник нен ня шкіль ної де за дап тації на ґрунті нав чаль ної
та осо бистісної не го тов ності ди ти ни до інклю зив но го нав чан ня [1].

Вод но час в інклю зив но му се ре до вищі для дітей зі зни же ним слу-
хом відкри ва ють ся до дат кові мож ли вості що до спілку ван ня, мов лен -
нєво го та за галь но го роз вит ку, ефек тив ної соціалізації, адап тації до
реалій су час но го жит тя. Ди ти на не ізоль о ва на від здо ро вих од ноліт ків,
що мо же спри я ти підви щен ню рівня за галь но освітньої підго тов ки та
роз вит ку ко муніка тив них на ви чок; во на постійно кон так тує з бать -
ка ми, їхня ува га та підтрим ка ство рю ють умо ви для нор маль но го
психічно го ста нов лен ня й осо бистісно го роз вит ку ди ти ни. Усе це
сприяє кращій соціалізації ди ти ни та інтег рації в гро ма ду [2].

Досліджен ня за рубіжних фахівців підтве рд жу ють, що в інклю -
зив них умо вах у дітей із по ру шен ня ми слу ху знач но роз ши рюєть ся
об сяг слов ни ко во го за па су, підви щуєть ся мов леннєва ак тивність,
поліпшу ють ся на вич ки чи тан ня з губ. Хо ча, за ок ре ми ми да ни ми,
після чет вер то го ро ку нав чан ня у ма совій школі у дітей із по ру шен ня -
ми слу ху мо же спос теріга ти ся уповіль нен ня тем пу ро бо ти на уроці
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та збіль шен ня кіль кості ча су на сприй нят тя нав чаль но го ма теріалу, що
по яс нюєть ся на рос тан ням йо го об ся гу та підви щен ням йо го склад -
ності. Це ут руд нює сприй нят тя та ро зуміння в пов но му об сязі нав -
чаль ної інфор мації та пот ре бує до дат ко вих за ходів з бо ку вчи те ля [3].

Вод но час ви яв ляєть ся, що в дітей із по ру шен ня ми слу ху в ін -
клю  зив них умо вах об сяг слу хо мов леннєвої пам’яті біль ший. Але при
ць о му помітна своєрідність міжо со бистісно го спілку ван ня дітей із
нор маль ним слу хом та уч ня ми зі зни же ним слу хом, які ма ють більш
низь кий рівень ко муніка тив ної ак тив ності.

От же, ли ше в умо вах взаємодії різних ус та нов, за лу чен ня до ро -
бо ти ши ро ко го ко ла фахівців різних профілів, батьків дітей із по ру -
шен ня ми слу ху, дот ри ман ня ор ганізаційноUме то дич них ос нов ін клю -
зив но го нав чан ня учнів цієї ка те горії, ефек тив но го ви ко рис тан ня
сучас них на у ко воUтехнічних до сяг нень мож ли ве їхнє успішне нав чан -
ня у зви чай них за галь но освітніх зак ла дах. На разі для оп тимізації
нав чан ня учнів зі зни же ним слу хом в інклю зив но му освітнь о му
прос торі надз ви чай но важ ли вим є ор ганізаційноUпра во ве за без пе -
чен ня нав чаль но го про це су, що дасть змо гу уза ко ни ти ста тус зак ла -
ду інклю зив но го ти пу закріпи ти ста тус уч ня з по ру шен ням слу ху та
по до ла ти стихійний ха рак тер інтег ру ван ня.
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Ано тація. Лю дині з по ру ше ним слу хом з са мо го ран нь о го ди ти н ст ва
потрібно обов’яз ко во спілку ва ти ся з чу ю чи ми людь ми. Як що ди ти ну
при спілку ванні з ро вес ни ка ми без проб лем слу ху підтри му ва ти і за охо -
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чу ва ти, то він бу де відчу ва ти се бе впев неніше. При ць о му бу де зни же -
ний рівень три вож ності, підви щить ся са мо оцінка, бу де по до ла но бар’єр
між суспільством не чу ю чих та лю дей без слу хо вих по ру шень. У той же
час лю ди з по ру ше ним слу хом по винні спілку ва ти ся і з та ки ми ж, як во -
ни, зна ю чи ми мо ву жестів. Це ле жить в ос нові роз вит ку ди ти ни з проб -
ле мою слу ху, а для пізно ог лух лих це своєрідний еле мент ре абілітації, що
доз во ляє по до ла ти комп лекс не пов ноцінності. Мо ва жестів існує в трь ох
ос нов них ви дах: зви чай ну мо ву жестів, якою глу хонімі лю ди ко рис ту ють -
ся, спілку ю чись між со бою в пов сяк ден но му житті; він відрізняєть ся як
від роз мов ної мо ви, так і від пись мо вої, з син так сич ної і лінгвіс тичної
сторін; мо ва кар ти нок, яка ви ко рис то вуєть ся од но час но з роз мов ною
мо вою; мо ва пальців, ко ли сло ва пе ре да ють ся по бук вах за до по мо гою
пев них спо лу чень пальців. Глу хим лю дям, які ще й не ба чать, сло ва ма -
лю ють на руці. З пе да гогічної точ ки зо ру вив чен ня мо ви жестів по ля гає
не тіль ки в нав чанні зна ко вої мо ви, а й у впро вад женні йо го в пов сяк ден -
не жит тя. Цей про цес ви ма гає серйоз ної підго тов ки фахівців, терпіння
і відповідаль но го підхо ду до спра ви. Не обхідно пам’ята ти, що лю дей
з проб ле ма ми слу ху потрібно нав чи ти не прос то спілку ва ти ся в од нос -
то рон нь о му по ряд ку, а взаємодіяти з ото чу ю чи ми.

Annotation. A person with hearing impairment from the earliest child-
hood must necessarily communicate with the hearing people. If the child,
when communicating with peers without difficulty to maintain and encourage
hearing, will feel more confident. This will reduce the level of anxiety, in -
crease self2esteem, will overcome the barrier between the society of infected
and people without hearing disorders. At the same time, people with impaired
hearing should communicate with the same people as they are, knowing the
language of the gestures. This is at the heart of the development of a child with
a hearing problem, and for a later, deafened it is a peculiar element of reha-
bilitation that allows overcoming the complex of inferiority. The language of
gesture exists in three main forms: the usual language of gestures, which deaf
people use, communicating with each other in everyday life; It differs from
both spoken language and written, syntactically and linguistically; language
of images used simultaneously with the spoken language; fingertips when
words are transmitted through letters with certain combinations of fingers.
Deaf people who still do not see the words draw on the hand. From the peda-
gogical point of view, the study of sign language is not only in the teaching of
sign language, but also in the introduction of it in everyday life. This process
requires a serious training of specialists, patience and a responsible approach
to the cause. It must be remembered that people with hearing problems need
to be taught not just to communicate unilaterally, but to interact with others.
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Жес то ва мо ва — це вид спеціаль но го пись ма, який дає змо гу по -
з на ча ти цілі сло ва, а та кож літе ри ал фавіту пев ни ми жес та ми. Жес -
то ву мо ву для обміну інфор мацією ви ко рис то ву ють як лю ди з ва да -
ми го ло со вих зв’язок та слу ху, так і лю ди без та ких вад. Відповідно
розрізня ють: а) жес то ва мо ва для лю дей без вад ор ганів мов лен ня
(нап рик лад, в австралійсь ких пле ме нах вдо ви після смерті чо лові -
ків рік роз мов ля ють ли ше жес то вою мо вою); б) жес то ва мо ва для
лю дей з ва да ми ор ганів мов лен ня — глу хих чи сла бо чу ю чих (та ких
лю дей за на яв ни ми да ни ми від 0,4 до 1,5%). Жес то ва мо ва за своїми
мож ли вос тя ми не пос ту паєть ся зву ко вим мо вам, хо ча со ціаль но
має ниж чий ста тус.

Роз роб ле но та кож спеціаль на дак тиль на абет ка — сис те ма руч -
них знаків, відповідних бук вах. Як що кож не сло во пе ре да ва ти з її
до по мо гою, то в та ко му ви пад ку ви раз дум ки зай має ба га то ча су. Є та -
кі кіне тичні мо ви (ку бинсь ка, пор ту гальсь ка, іспансь ка), де міміка
грає най го ловнішу роль, во на бу ває навіть за над то ви раз на. Заз ви чай
це при та ман но тим на род нос тям, які самі по собі більш емоційні за
своїм пси хо ти пом. Але міміка в ос нов но му ви ко нує ще й гра ма тич -
ну функцію. З її до по мо гою мож на відрізни ти пи тан ня від веління,
умов ний спосіб від зат ве рд жен ня.

У ге ог рафічно му відно шенні аре ал ви ко рис тан ня жес то вих і ус -
них мов не завж ди збігаєть ся. Російсь ка кіне тич на мо ва по ши ре на
на те ри торії Ук раїни, Біло русії, Ізраїлю. У Пу ер тоUРіко глухі спіл -
ку ють ся за до по мо гою аме ри кансь ких жестів, хо ча ос нов на мо ва,
що во ни чу ють — іспансь ка.

Крім лек си ки кож на кіне тич на мо ва має свою гра ма ти ку. Нап -
рик лад, в йо го аме ри кансь ко му варіанті, так са мо як і в ук раїнсь ко -
му, на по чат ку про по зиції вка зуєть ся пред мет об го во рен ня, а потім
про нь о го щось повідом ляєть ся. Як що в ус но му мов ленні виз на -
чен ня заз ви чай стоїть пе ред підме том, то в жес то вої все нав па ки.
Ос нов на ри са ба гать ох та ких мов по ля гає та кож в по бу дові подій
вик люч но в хро но логічній послідов ності.

Ба га то тих, хто не чує ду же об ме жені в здо бутті знань. Але на -
справді мо ви у жес тах не примітивні, а ду же ба гаті. З їх до по мо гою
мож на вис ло ви ти дум ку будьUякої склад ності. То му лю ди, які спілку -
ють ся мо вою жестів, мо жуть ос воїти всі га лузі знань, без проб лем здо -
бу ва ють ви щу освіту. Спос теріга ю чи за тим, як спілку ють ся глу хонімі,
ми ба чи мо, що відсутність слу ху не за ва жає їм за во ди ти друзів, ство -
рю ва ти сім’ю, ви хо ву ва ти дітей, сло вом, вес ти нор маль не жит тя. За -
галь но людські цінності при та манні їм в тій же мірі, що і іншим лю дям.
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Ано тація. Мо дернізація освіти в Ук раїні, що спря мо ва на на де -
мок ра ти зацію та гу манізацію, зу мов лює не обхідність впро вад жен ня
інно ваційних тех но логій, зок ре ма, в освіті лю дей з особ ли ви ми пот ре -
ба ми. Інклюзія є однією з ос нов них тен денцій роз вит ку заз на че но го
ти пу освіти в Ук раїні. Звісно, інклю зив на освіта як пе да гогічна інно -
вація пе ре жи ває на шля ху ста нов лен ня чи ма ло труд нощів, до яких на -
ле жать про фесійна непідго тов леність пе да гогічних кадрів до ро бо ти
з діть ми з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку у за галь но освітній
школі, архітек тур на неп рис то со ваність спо руд, не дос татній ступінь
роз вит ку нор ма тив но2пра вої ба зи, не на леж не до дат ко ве фінан су ван -
ня інклю зив них зак ладів, ака демічна пе ре ван та женість нав чаль них
прог рам, які важ ко адап ту ва ти до освітніх пот реб заз на че ної ка те -
горії дітей, низь кий рівень ме то дич но го за без пе чен ня, не га тив не
став лен ня батьків пов но сп рав них дітей до інклю зив но го нав чан -
ня. Інклю зив на прак ти ка ре алізує дос туп до одер жан ня освіти в за -
галь но освітнь о му зак ладі за місцем про жи ван ня та ство рен ня не -
обхідних умов для успіш но го нав чан ня для всіх без вик лю чен ня дітей,
не за леж но від їх індивіду аль них особ ли вос тей, психічних та фізич них
мож ли вос тей. 

Annotation. The modernization of education in Ukraine, aimed at de -
mo cratization and humanization, necessitates the introduction of innovative
technologies, in particular, in the education of people with special needs.
Inclusion is one of the main trends in the development of this type of education
in Ukraine. Of course, inclusive education as a pedagogical innovation is
experiencing a number of difficulties in the path of formation, which include
the professional lack of training of pedagogical staff for working with children
with peculiarities of psychophysical development in secondary schools, the
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architectural inadequacy of structures, insufficient degree of development of
the normative and legal base, improper additional financing of inclusive
institutions, academic congestion of curricula that are difficult to adapt to the
educational needs of the given category of children, low level of methods sup-
port, the negative attitude of parents of healthy children to inclusive educa-
tion. Inclusive practice realizes access to education in a general education
institution at the place of residence and creates the necessary conditions for
successful training for all children without exception, regardless of their indi-
vidual characteristics, mental and physical abilities.

Інклюзія (від англ. inclusion — вклю чен ня) — про цес збіль шен -
ня сту пе ня участі всіх гро ма дян в соціумі, і на сам пе ред, що ма ють
труд нощі у фізич но му роз вит ку. Він пе ред ба чає роз роб ку і зас то су -
ван ня та ких конк рет них рішень, які змо жуть доз во ли ти кожній лю -
дині рівноп рав но бра ти участь в ака демічно му і суспіль но му житті.
Термін «інклюзія» має відмінності від термінів «інтег рація» та «сег -
ре гація». При інклюзії всі зацікав лені сто ро ни по винні бра ти ак -
тив ну участь для от ри ман ня ба жа но го ре зуль та ту.

Міжна родні стан дар ти в га лузі прав лю ди ни ґрун ту ють ся на ідеї
участі кож ної осо би в суспіль но му житті на за са дах рівності й без
диск римінації. По ши рен ня в Ук раїні про це су інклю зив но го нав чан-
ня дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми фізич но го та(або) психічно -
го здо ров’я є не ли ше відоб ра жен ням ча су, але й предс тав ляє со бою
ще один крок до за без пе чен ня пов ної ре алізації прав дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми на якісну освіту. Уза галь нен ня роз вит ку пог -
лядів на проб ле му інклю зив ної освіти свідчить про те, що в різні ча -
си во на пос та ва ла пе ред суспільством з різною гост ро тою і в тій чи
іншій мірі вирішу ва ла ся різни ми ме то да ми за леж но від політич но -
го уст рою, еко номічно го ста ну та іде о логії дер жа ви.

Дер жав на політи ка сто сов но нав чан ня дітейUінвалідів ок ре мо від
здо ро вих, ство рен ня бу динківUінтер натів, ізоль о ва них від су спільст ва,
спеціалізо ва них ви роб ництв для ор ганізації праці інвалідів сфор -
му ва ли в се ре дині 60Uх років став лен ня до інвалідів як до виг нанців.
Не ма ю чи змо ги бра ти часті в суспіль но му ви роб ництві, ут ри му ва -
ти се бе і свою сім’ю, здо бу ти дос татній рівень освіти, соціаль ний
про ша рок гро ма дян, «за суд же них» до інвалідності, став тя га рем для
суспільства, а самі інваліди опи ни ли ся в склад них ме дич них, со -
ціаль них та еко номічних умо вах.

Нині в Ук раїні відбу ваєть ся зміщен ня ак центів соціаль ної по лі -
ти ки дер жа ви сто сов но інвалідів у бік фор му ван ня суспіль ної свідо -
мості що до сприй нят тя їх як рівних членів суспільства та не обхід -
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ності ство рен ня для цих гро ма дян умов для пов ноцінно го жит тя,
в то му числі здо бут тя освіти. Ос мис лен ня ре алій вітчиз ня ної ін -
клюзії на ос нові аналізу те о ре ти коUме то до логічних ос нов світо вої
освітньої інтег рації має до по мог ти ко ри гу ван ню вітчиз ня них інтег -
раційних про цесів, по до лан ню зроб ле них по ми лок та їх по пе ред жен -
ня у перс пек тиві. Що до фе но ме ну інклю зив но го нав чан ня, вибір
ме то до логії виз на чаєть ся ме тою, зав дан ня ми і ха рак те ром діяль -
ності в йо го ме жах. Так, спи ра ю чись на сис тем ноUструк тур ний
і функціональ ноUціль о вий варіан ти сис тем но го підхо ду при аналізі
про це су впро вад жен ня освітньої інтег рації в нашій країні, мож на
відзна чи ти, що з двох ор ганізаційноUадміністра тив них мо де лей ць о -
го про це су, які існу ють у світовій прак тиці (мо дель «Пог ли нан ня»
і мо дель «Співісну ван ня»), Ук раїна, як і США, об ра ла мо дель —
«Пог ли нан ня», в якій по ру ше ний фун да мен таль ний прин цип
освітньої інтег рації — сво бо да ви бо ру місця нав чан ня. Більшість
євро пейсь ких країн (а та кож Японія) ре алізу ють іншу мо дель —
«Співісну ван ня», не нех ту ю чи клю чо ви ми іде я ми освітньої інтег -
рації. Ос тан ня зі зга да них мо де лей дає дітям з особ ли вос тя ми пси -
хофізич но го роз вит ку мож ливість ви бо ру освітнь о го зак ла ду, який
яко мо га повніше спри яв би їхнь о му роз вит ку. На наш пог ляд, мо -
дель «Співісну ван ня» мож ли во втіли ти в ук раїнсь кий освітній
простір шля хом збе ре жен ня за галь ної і спеціаль ної освіти за умо ви
ство рен ня інклю зив них шкіл (інклю зив них класів).
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Ано тацiя. У статті розк ри ваєть ся зміст по нять інтег рації та
інклюзії в освіті як су час них фор мах нав чан ня лю дей з особ ли ви ми по -
т ре ба ми у ВНЗ.

Annotation. The article reveals the content of the concepts of integration
and inclusion in the education of contemporary forms teaching of people with
special needs in higher educational institutions.

В ос танні ро ки в Ук раїні знач но зріс інте рес до спіль но го нав -
чан ня лю дей з різни ми пот ре ба ми в єди но му освітнь о му се ре до -
вищі. На дер жав но му рівні прий ма ють ся по ло жен ня та за ко но давчі
ак ти, що за без пе чу ють і га ран ту ють от ри ман ня якісної освіти людь -
ми з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку.

Зав дя ки ство рен ню інклю зив но го освітнь о го прос то ру, лю ди,
чиї особ ливі пот ре би ви хо дять за ме жи за галь ноп рий ня тої нор ми,
ма ють мож ливість не тіль ки от ри ма ти гідну освіту, а й відчу ти се бе
пов ноцінни ми чле на ми ко лек ти ву, а зго дом ста ти пов ноп рав ни ми
гро ма дя на ми своєї країни, що ма ють од на кові для всіх пра ва і
обов’яз ки не за леж но від своїх мож ли вос тей.

Ще зовсім не дав но ос нов ною фор мою нав чан ня лю дей з особ -
ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку бу ла сис те ма інтер нат них та
спеціаль них за галь но освітніх ус та нов. Відсутність за ко но дав чої ба -
зи для аль тер на тив но го здо бут тя освіти осо ба ми, які ма ють певні
особ ли вості в роз вит ку, об ме жу ва ло їх нав чан ня тіль ки спеціалізо -
ва ни ми зак ла да ми.

З рос том еко номічно го, політич но го і соціокуль тур но го роз -
вит ку суспільства відбу ва ють ся значні зміни в дер жавній освітній
політиці віднос но лю дей, які за пев ни ми кри теріями відрізня ють ся
від біль шості. Ме тою спеціаль ної освіти стає за без пе чен ня пов -
ноцінно го й гідно го жит тя осіб з особ ли вос тя ми пси хофізич но го
роз вит ку, їх підго тов ка до ак тив ної участі в житті суспільства, вклю -
чен ня в соціальні відно си ни.

На зміну спеціалізо ва но му нав чан ню при хо дять нові, прог ре -
сивні фор ми здо бут тя освіти — інтег рація та інклюзія. У слов ни ку
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іно зем них слів «інтег рація» (від лат. Integratio — віднов лен ня, за -
пов нен ня; integer — цілий) оз на чає об’єднан ня в ціле будьUяких
час тин, еле ментів; про цес взаємно го прис то су ван ня і об’єднан ня.

У до ку менті «Міжна родні кон суль тації з пи тань нав чан ня дітей
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми» заз на чає, що «...інтег рація виз -
на чаєть ся як зу сил ля, спря мо вані на вве ден ня дітей у ре гу ляр ний
освітній простір. Інклюзія — це політи ка та про цес, який дає змо гу
всім дітям бра ти участь у всіх прог ра мах».

Інтег рація в освіті — це од на з форм нав чан ня, при якій лю ди
з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми ос нов ний час про во дять у зви -
чай них кла сах ра зом з інши ми і якийсь час — ок ре мо, в умо вах
особ ли вим чи ном ор ганізо ва но го освітнь о го про це су, де їм на да -
ють ся вста нов лені освітні пос лу ги, ме дич на, пси хо ло гоUпе да -
гогічна та соціаль на індивіду алізо ва на до по мо га.

Мо дель інтег ра тив но го нав чан ня обґрун то вуєть ся тим, що кож-
на лю ди на, з будьUяки ми по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку
має такі ж пот ре би, як і всі чле ни суспільства і по вин на вес ти жит -
тя, мак си маль но наб ли же не до нор маль но го. Найк ра щим місцем
для роз вит ку лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми є рідний дім, то му їй
по вин на бу ти на да на мож ливість ви хо ву ва ти ся в сім’ї та от ри ма ти
гідну освіту, не за леж но від її пси хофізич но го ста ну.

Бу ду чи за ко номірним ета пом роз вит ку сис те ми спеціаль ної
освіти в ба гать ох країнах світу, інтег рація, на дум ку Н. Ма лофєєва
і Н. Шмат ко, ба га то в чо му виз на чає до лю лю дей з по ру шен ня ми
пси хофізич но го роз вит ку, да ю чи їм шанс виз на чи ти ся в суспільст -
ві, розк ри ти по тенційні мож ли вості, здатність са мостійно вирішу -
ва ти свої проб ле ми. «Етап цей пов’яза ний з пе ре ос мис лен ням су -
спільством і дер жа вою сво го став лен ня до інвалідів, з виз нан ням не
тіль ки рівності їхніх прав, а й усвідом лен ням суспільством сво го
обов’яз ку за без пе чи ти та ким лю дям рівні з усіма інши ми мож ли -
вості у різних сфе рах жит тя, вклю ча ю чи освіту» [2, 65].

В да ний час інтег рація пос ту по во роз ви ваєть ся до більш ра ди -
каль ної кон цепції інклюзії. «Англійсь ке дієсло во inclusion пе рек ла -
даєть ся, як ут ри му ва ти, вклю ча ти, ма ти місце у своєму складі. То му
inclusion є терміном, який відоб ра жає нові пог ля ди не ли ше на
освіту, але й на місце лю ди ни в суспільстві» [4, 358].

«Інклюзія — про цес збіль шен ня сту пе ня участі всіх гро ма дян
у соціаль но му житті» [1, 10]. Інак ше ка жу чи, інклюзія дає мож ли -
вість кож но му чле ну суспільства зро би ти свій вибір з усіх ас пектів
пов сяк ден но го жит тя, доз во ляє кожній лю дині пов ноп рав но бра ти
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участь в житті суспільства згідно з її ба жан ням. Та ким чи ном, ін -
клюзію пра вомірно розг ля да ти як більш ши ро кий про цес інтег ра -
ції, який пе ред ба чає дос тупність освіти для кож ної лю ди ни і роз ви -
ток освіти внаслідок прис то су ван ня до різних пот реб всіх лю дей.

Од нак, вар то заз на чи ти, що інклюзія та інтег рація, бу ду чи про -
відни ми тен денціями су час но го ета пу роз вит ку сис те ми освіти, не
по винні підміня ти со бою сис те му в ціло му. Кож на лю ди на, не за леж-
но від своїх особ ли вос тей — фізич них, інте лек ту аль них, соціаль них,
емоційних чи мов них, по вин на ма ти мож ливість ре алізу ва ти своє
пра во на нав чан ня в будьUяко му типі освітнь о го зак ла ду і от ри ма ти
при ць о му гідну та якісну освіту.
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INCLUSIVE EDUCATION IN THE UNITED STATES
(ІНКЛЮ ЗИВ НА ОСВІТА 

В СПО ЛУ ЧЕ НИХ ШТА ТАХ АМЕ РИ КИ)

Мусієнко О.Р.,
стар ший вик ла дач ка фед ри пе рек ла ду та іно зем них мов, 

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва
aleksey.musienko123@gmail.com

Ано тація. Фор ми та ме то ди, що зас то со ву ють у про цесі нав чан -
ня, розк ри ва ють індивіду альні мож ли вості та по тенціал уч ня. Аме ри -
кансь ка інклю зив на освіта нап рикінці ХХ ст. вийш ла на но вий якісний
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рівень та посідає міцну по зицію що до підтрим ки роз вит ку та впро ва -
д жен ня но вих кон цепцій. Інклю зивні освітні пос лу ги охоп лю ють усі ас -
пек ти ака демічно го і суспіль но го жит тя уч ня. Досвід ста нов лен ня та
роз вит ку інклю зив ної освіти у США мо же бу ти ви ко рис та ний для
удос ко на лен ня соціаль ної політи ки в Ук раїні. Аналіз за ко но дав чих та
нор ма тив но2пра во вих до ку ментів засвідчив, що політи ка США що до
осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми ха рак те ри зуєть ся мак си маль ним за лу -
чен ням дер жа ви до сис тем но го вирішен ня цієї проб ле ми. 

Annotation. Forms and methods used in the learning process reveal
learner’s individual capabilities and potential. In the late twentieth century,
the American inclusive education system reached a new level and now has
a strong position in supporting development and implementation of new con-
cepts. Inclusive educational services cover all the aspects of learner’s aca-
demic and social life. The case study of establishment and development of
inclusive education in the United States can be used to improve social policy
in Ukraine. Analysis of legislative and regulatory documents has shown that
US policies on people with special needs are characterized by the maximum
involvement of the state in the systematic solution of this issue. 

The United States education landscape has evolved substantially over
the past 50 years. Issues of civil rights — some of which the landmark
Supreme Court case Brown v. Board of Education addressed — and the
government’s role in education ushered in an era of «inclusion» in the
United States’ education system. Inclusive education addresses problems
with the integration of individuals who require special needs in a learning
environment. The idea of including special needs children in a learning
environment with «normal» students offers a number of benefits, although
there are some controversies that accompany the subject. 

Inclusive education operates on the basis that those students who
require special needs in an educational environment should have access
to «mainstream» schools. The Association for Supervision and Curricu -
lum Development contends that the United States education system seg-
regated students who experienced learning disabilities until roughly 1800.
During the 19th and 20th centuries, students with learning disabilities
received an education separate from nondisabled students.

Today, students take advantage of full or partial inclusion throughout
the United States in multiple school systems. Schools that offer partial
inclusion allow students to participate in classrooms with nondisabled
students for the majority of the day. If a student needs services that may
disrupt the class, they are taken to another classroom to complete their
lessons for the day. For example, if the student requires intensive speech
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therapy, the school sets aside another room for special needs students to
complete their courses. Full inclusion means that students participate all day
and classes with nondisabled students. In general, school systems attend
to the needs of students who have mild or severe learning disabilities.

Over the past 20 years, the idea of inclusive education has faced mul-
tiple challenges. Issues of assessment to determine student progress, aca-
demic training in special needs for teachers and the introduction of tech-
nology into school systems have each influenced progress. For example,
an important component for inclusive education is determining how to
implement classroom management for different groups of individuals in
one classroom. Furthermore, developing effective instructional design
methodologies presents a challenge when trying to achieve a standard in
education for each student in every classroom.

One of the major changes in inclusive education was the involvement
of the federal government during the 1960s. President Kennedy’s interest
in how students with learning disabilities were educated laid the founda-
tion for governmental support. Today, associations, education administra-
tors, parents and public school systems work to develop positive learning
environments and access to effective education for learningUdisabled stu-
dents around the country.

There exist multiple arguments for the positive effects of inclusion
programs. One of the most important arguments is that students who face
disabilities gain significantly from the social interaction they achieve
when working alongside nondisabled students. In addition, nondisabled
students also gain from the social skills they develop when integrated with
special education learners. For example, nondisabled students gain real-
world experience in measures of empathy and teamwork. In addition,
both learning disabled and nondisabled students improve their ability to
communicate in social situations and develop better attitudes toward peo-
ple who may not fit in.

Criticism against inclusion education comes from all sides. Mana -
ging both special needs and nondisabled students in one classroom at the
same time detracts from the educational experience nondisabled students
receive. For example, in a classroom that offers general education, one
«mainstream» teacher offers a curriculum, while the special education
teacher simultaneously completes the remediation process with special
needs students. The argument here is that each student group may suffer
academically from distraction.
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СОЦІАЛЬ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
І МЕ ТО ДИ КА ЇЇ ЗДІЙСНЕН НЯ

Нікіфо ро ва А.А., ба ка лавр Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син
Відкри то го міжна род но го Універ си те ту роз вит ку лю ди ни «Ук раїна» 

На у ко вий керівник: к.ю.н., до цент ка фед ри конс ти туційно го пра ва та те о ре ти -
ко2пра во вих дис циплін Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син, Ор ловсь ка І.Г.

miss.anastey@gmail.com

Ано тація. Інвалідність — це ду же важ ли ва проб ле ма гро мадсь ко го
здо ров’я. У суспільстві, лю ди с об ме же ни ми мож ли вос тя ми зіштов ху -
ють ся з ба гать ма соціаль ни ми проб ле ма ми. Пок ра щен ня якості жит -
тя лю дей з різни ми сту пе ня ми та різно ви дом інвалідності2це ду же
важ ке та неп рос те зав дан ня. Для поліпшен ня якості жит тя лю дей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми бу дуть про во ди тись досліджен ня на со -
ціаль но2еко номічно му та куль тур но му рівні, про при чи ни інвалід ності,
ме то до логії нав чан ня в ран нь о му віці, роз робці зруч них за собів та
прис то су вань, а та кож в усіх пи тан нях пов’яза них з інвалідністю, які
суттєво змінять якість їхнь о го жит тя і здатність гро мадсь ко го
суспільства ре а гу ва ти на їх пот ре би.

Annotation. Disability is an important public health problem. Disabled in -
dividuals in the community face many social problems. Improving the quality
of life of people with different grades of various types of disabilities is a difficult
and challenging task. For improving the quality of life of persons with disa -
bili ties, research will be supported on their socio2economic and cultural context,
cause of disabilities, early childhood education methodologies, development
of user2friendly aids and appliances, and all matters connected with disabil-
ities which will significantly alter the quality of their life and civil society’s
ability to respond to their felt needs.

Осо би з інвалідністю скла да ють особ ли ву ка те горію на се лен ня,
чи сельність якої постійно збіль шуєть ся. Світо вою спіль но тою со -
ціаль ний за хист лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми розг ля даєть ся
як проб ле ма пер шо ряд ної важ ли вості та відно сить ся до найбільш
соціаль но не за хи ще ної ка те горії на се лен ня. Во ни не ма ють мож ли -
вості діста ти освіту, не мо жуть зай ма ти ся тру до вою діяльністю. Їх до -
хід знач но ниж че се реднь о го, а пот ре би в ме дич но му і соціаль но му
обс лу го ву ванні на ба га то ви ще. Більшість з них не має сім’ї і не ба -
жає бра ти участь в суспіль но му житті. Ось чо му дер жа ва, за без пе чу -
ю чи соціаль ну за хи щеність лю дей з інвалідністю, пок ли ка на ство -
рю ва ти їм не обхідні умо ви для до сяг нен ня од на ко во го зі своїми
співгро ма дя на ми рівня жит тя, у то му числі в сфері до ходів, ут во рен ня,

міждисциплінарний підхід Секція І



зай ня тості, участі в суспіль но му житті. Віднов лен ню здат ності їх до
соціаль но го функціону ван ня, не за леж но му спо со бу жит тя — по к ли -
ка на до по мог ти сис те ма ба га топ рофіль ної комп ле кс ної ре абілі тації
як са мостійна об ласть на у ко вої і прак тич ної діяль ності. Зміна
суспіль но го відно шен ня до проб ле ми інвалідності і лю дей з інва лід -
ністю, роз ви ток сис те ми комп ле кс ної соціаль ної ре абілітації — од -
на з го лов них і відповідаль них за дач су час ної дер жав ної політи ки.

У нашій країні тіль ки по чи нає на би ра ти тем пи ро бо та з роз роб -
ки індивіду аль них ре абілітаційних прог рам для осіб з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми, ство рю ють ся різні мо делі ре абілітаційних ус та нов,
впро вад жу ють ся інно ваційні тех но логії соціаль ної ро бо ти з да ною
ка те горією на се лен ня, роз ви ваєть ся ре абілітаційна індустрія.
Віднов лю ючи їх здібності до соціаль но го функціону ван ня, до ство -
рен ня не за леж но го об ра зу жит тя, соціальні працівни ки і соціальні
ре абіліто ло ги до по ма га ють їм виз на ча ти свої соціальні ролі,
соціальні зв’яз ки в суспільстві, спри я ючі їх пов ноцінно му роз вит ку.

Ак ту альність те ми соціаль на ре абілітація лю дей з інвалідністю
і ме то ди ка її здійснен ня зу мов ле на нас туп ни ми обс та ви на ми:

— поUпер ше, зрос тан ням в су час них умо вах ролі інсти тутів со -
ціаль но го обс лу го ву ван ня осіб з інвалідністю. Це пов’яза но, пе ре -
дусім, із збіль шен ням пи то мої ва ги цієї ка те горії на се лен ня;

— поUдру ге, підви ще ною пот ре бою в соціальній ре абілітації,
то му як ця ка те горія на се лен ня є біль ше за враз ли ву, і ви ма гає до
се бе біль шої ува ги, тур бо ту і відхід;

— поUтретє, пот ре бою ви яв лен ня існу ю чих проб лем в об ласті
соціаль ної ре абілітації, це не обхідне для то го, щоб за побігти їх по -
си лю ван ню і з’ясу ва ти які за хо ди не обхідно про вес ти для стабілі -
зації по ло жен ня.

Соціаль ну ре абілітацію мож на виз на чи ти, як комп лекс за ходів,
спря мо ва них на віднов лен ня зруй но ва них або втра че них індивідом
суспіль них зв’язків та відно син внаслідок по ру шен ня здо ров’я зі
стійким роз ла дом функцій ор ганізму, зміни соціаль но го ста ту су,
девіант ної по ведінки осо бис тості. Сутність соціаль ної ре абілітації —
це віднов лен ня мож ли вос тей для соціаль но го функціону ван ня при
то му стані здо ров’я, яким після ліку ван ня в своєму роз по ряд женні
має лю ди на. Сутність і зміст соціаль ної ре абілітації в значній мірі
за ле жить від то го, як ро зуміють інвалідність провідні суб’єкти ць о -
го про це су, з яких ідей ноUме то дич них підстав ви хо дять.

Ос нов ною ме тою соціаль ної ре абілітації є віднов лен ня соціаль -
 но го ста ту су осо бис тості, за без пе чен ня соціаль ної адап тації в су -
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спільстві, до сяг нен ня ма теріаль ної не за леж ності. Ви яв ле но, що об -
сяг і зміст соціаль ної ре абілітації осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
за ле жить знач ною мірою від тих прин ципів, яки ми ке ру ють ся у сво їй
діяль ності суб’єкти ре абілітації, суспільство в ціло му, дер жа ва, що
ор ганізу ють і ре алізу ють відповідні соціальні прог ра ми. Суб’єкти
про це су, при про ве денні соціаль ної ре абілітації по винні дот ри му -
ва ти ся прин ципів, які не суть в собі ос нов ну ідею — ідею гу манізму.

Ме то ди ка здійснен ня соціаль ної ре абілітації ре алізуєть ся шля -
хом двох нап рямків: соціаль ноUпо бу то вої адап тації та соціаль ноUсе -
ре до вищ ної орієнтації.

Соціаль ноUпо бу то ва адап тація пе ред ба чає фор му ван ня го тов -
ності осо бис тості до по бу то вої, тру до вої діяль ності та роз вит ку са -
мостійності при орієнтації в часі і прос торі. Здійснюєть ся во на
шля хом прис то су ван ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща до функціо наль -
них мож ли вос тей осо би з інвалідністю і вклю чає такі за хо ди, як об -
лаш ту ван ня квар ти ри, ос на щен ня приміщень спеціаль ни ми до -
поміжни ми прист ро я ми для по лег шен ня са мо обс лу го ву ван ня,
інфор му ван ня членів сім’ї лю ди ни з інвалідністю з різних пи тань
і т.п. Та кож про во дять ся за нят тяUпрак ти ку ми в цент рах соціаль но -
го обс лу го ву ван ня на се лен ня та екс курсії, які пок ли кані до по мог ти
особі з інвалідністю в орієнту ванні на місце вості. Під час про ве ден -
ня соціаль ноUпо бу то вої адап тації, в про цесі спіль ної діяль ності
відбу ваєть ся соціаль ноUсе ре до вищ на орієнтація. Це про цес фор му -
ван ня го тов ності осо бис тості до са мостійно го ос мис лен ня нав ко -
лишнь о го ото чен ня. Ме то ди ка здійснен ня — це нав чан ня, нав чан -
ня соціаль ної не за леж ності, нав чан ня роз по ряд жа ти ся гро ши ма,
ко рис ту ва ти ся гро ма дянсь ки ми пра ва ми, бра ти участь у гро мадсь кій
діяль ності, нав чан ня на вич кам про ве ден ня відпо чин ку, дозвілля,
за нять фізкуль ту рою і спор том, нав чан ня ко рис ту ван ню для ць о го
спеціаль ни ми технічни ми за со ба ми і т.д.

У зв’яз ку зі знач ним збіль шен ням кіль кості осіб з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми соціаль на ре абілітація роз ши рює свої ме то ди ки на -
дан ня до по мо ги цій ка те горії на се лен ня, при ць о му вра хо ву ють ся
особ ли вості не ли ше ок ре мої ка те горії осіб з інвалідністю, а й без -
по се редньо конк рет ної лю ди ни. Вив чен ня по ка за ло, що пев но го під -
хо ду до се бе ви ма га ють лю ди з інвалідністю з психічни ми по ру шен ня -
ми та інте лек ту аль ною не дос татністю, оскіль ки 95% цієї ка те горії,
виз нані неп ра цез дат ни ми і за ли ша ють ся на пенсійне за без пе чен ня
довічно. Здійснюєть ся соціаль на ре абілітація шля хом віднов лен ня
тру до во го ста ту су і прид бан ня здібнос тей жи ти у при род них умо вах.
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Один із спо собів до сяг нен ня здат ності вес ти не за леж ну, осо бис -
тісно за до воль няє жит тя це ре пе тиціяUімітація «нор маль но го» са -
мостійно го жит тя і суспіль них взаємодій. Що сто суєть ся лю дей
з інвалідністю з по ру шен ня ми слу ху, то тут соціаль на ре абілітація
про во дить ся за до по мо гою нав чан ня, ство рен ням спеціаль них ви -
роб ни чих умов, умов праці, ос нов на ме та — це ство рен ня умов для
дос ту пу інвалідів до інфор мації, якою во лодіє здо ро ве суспільство.
Свої особ ли вості є й у на данні соціаль ної ре абілітації інвалідам з по -
ру шен ням зо ру. Курс соціаль ної ре абілітації за без пе чує ово лодіння
на вич ка ми са мостійної орієнту ван ня в прос торі, соціаль ноUпо бу -
то во го орієнту ван ня і са мо обс лу го ву ван ня, чи тан ня та пись ма за
сис те мою Брай ля, ма ши но пи су та інших ко муніка тив них за собів.

Прак тич на зна чимість досліджен ня по ля гає в то му, що йо го ре -
зуль та ти, ос новні вис нов ки та уза галь нен ня спри я ють глиб шо му
ро зумінню змісту соціаль ної ре абілітації інвалідів та ме то ди ки її
здійснен ня.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНИЙ СУП РОВІД АУ ТИЧ НОЇ ДИ ТИ НИ
В ОСВІТНЬ О МУ ПРОС ТОРІ

Новіко ва О.А.,
стар ший вик ла дач ка фед ри пси хо логії

Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»

Ано тація. Те зи прис вя че но ак ту альній проб лемі психічно го роз -
вит ку дітей з роз ла да ми зі спект ру ау тиз му. Пси хо логічний суп ровід
та ких дітей за ле жить від парт не р ства в сис темі «бать ки2спе ціа -
лісти», які по винні ви ко ну ва ти вка зані чин ни ки. 

Annotation. The theses are dedicated to the actual problem of mental
development of children with autism disorders. The psychological accompa-
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niment of such children depends on the partnership in the «parents-special-
ists» system, which must comply with these factors.

З кож ним ро ком дітей з роз ла да ми ау тич но го спект ра стає все
біль ше і в спеціаль них, і ма со вих нав чаль них зак ла дах, при то му ти по -
вою є си ту ація, ко ли фахівці не зна ють, що ро би ти з та ки ми діть ми. 

У дітей з роз ла да ми зі спект ру ау тиз му суп ро вод жуєть ся по ру -
шен ня ми сприй ман ня, ко мунікації та соціаль ної взаємодії, що є на -
слідком нерівномірно го роз вит ку психіки. Прак тич ний пси хо лог
має до по мог ти пе да го гам і бать кам ство ри ти оп ти мальні умо ви для
конк рет ної ди ти ни з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, зок ре ма
з роз ла да ми зі спект ру ау тиз му (РСА). 

Пси хо логічний суп ровід дітей із РСА за ле жить від та ких чин -
ників [1]: 

— ступінь ви ра же ності уск лад нень роз вит ку ди ти ни; 
— своєчасність та чіткість пос тав ле них ко рекційних зав дань; 
— особ ли вості ор ганізації ко рекційноUроз ви валь но го про це су; 
— про фесійний та осо бистісний досвід фахівця. 
Для ди ти ни сім’я є найбільш силь ний психічний фак тор, що

впли ває і фак тич но виз на чає по даль ше жит тя ди ти ни, то му не об хід но
пси хо логічна підтрим ка бать кам, які ви хо ву ють ди ти ну з РСА [1]: 

— зни жен ня емоційно го дис ком фор ту в зв’яз ку з зах во рю ван -
ням ди ти ни;

— підтрим ка впев не ності батьків у мож ли вос тях ди ти ни;
— фор му ван ня у батьків адек ват но го став лен ня до хво ро би ди -

ти ни;
— збе ре жен ня адек ват них батьківсь коUди тя чих відно син і сти -

лів сімей но го ви хо ван ня.
Прак тич ний пси хо лог роз роб ляє індивіду аль ну пси хо ко рек -

ційноUроз ви валь ну прог ра му для дітей із РСА. Вра хо ву ю чи нерів -
но мірність роз вит ку та ких дітей, пот ре бує ви ко нан ня пра вил [2]:

1. Прог ра му потрібно скла да ти ви хо дя чи з то го, що ди тині по -
до баєть ся найбіль ше. 

2. Впра ви по винні бу ти ко роткі та не об тяж ливі.
3. За без пе чи ти ком форт про ве ден ня сти му ляційної прог ра ми

(міс це про ве ден ня не по вин не зміню ва тись; не обхідні для ви ко нан ня
вправ ма теріли потрібно при го ту ва ти заз да легідь; ви ко ну ва ти прог ра му
ба жа но в один і той са мий час; не відволіка ти ся на дзвінки, роз мо ви).

4. За о хо чу ва ти ди ти ну до співпраці (мож на ви ко рис то ву ва ти
ма теріальні та соціальні на го ро ди).

5. Впра ви по винні зміню ва тись (ста тич наUди намічна).
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6. За галь на три валість сти му ляційної за нят тя не по вин на пе ре -
ви щу ва ти 1 го ди ни.

От же, сис те ма тичність ви ко нан ня вправ є не обхідною умо вою
для от ри ман ня по зи тив но го ре зуль та ту ро бо ти з ди ти ною.

Ли ше роз роб кою прог ра ми до по мо га сім’ям з ау тис тич ни ми
діть ми не за вер шу ють ся. На відміну від інших типів роз ладів, ау тис -
тичні діти вирізня ють ся не а дек ват ни ми, час то неп рий нят ни ми для
соціуму фор ма ми по ведінки. Це зу мов лює об ме жен ня суспіль но го
функціону ван ня цілої сім’ї. Мож на зап ро по ну ва ти такі за са ди ро -
бо ти з бать ка ми ау тис тич них дітей [3]:

— будьUяка діяльність сто сов но батьків ау тис тич них дітей, як
діаг нос тич на так і те ра пев тич на, по вин на ґрун ту ва ти ся на емпірич -
них та клінічних да них про те, що ау тизм не є наслідком па то логії
сімей них сто сунків;

— спеціалісти по винні усвідом лю ва ти свої сильні і слабкі сто -
ро ни у міжо со бистісних кон так тах і на ма га тись уни ка ти цих сла бих
сторін чи суб’єктив них оцінок що до сімей ної си ту ації ро ди ни ау -
тис тич ної ди ти ни;

— як що прог ра ма те рапії, роз роб ле на спеціалістом, не дає ефек -
ту, от же, са ме прог ра ма є невідповідною, а не те, що сім’я неп ра -
виль но її ви ко нує;

— діаг нос ту ю чи і оціню ючи стан ди ти ни, спеціалісти по винні
на да ти бать кам ре аль ну інфор мацію що до дефіцитів роз вит ку ау -
тис тич ної ди ти ни та наслідків цих дефіцитів для її май бутнь о го;

— для сімей по винні бу ти лег ко дос туп ни ми такі фор ми емо цій -
ної підтрим ки, як гру пи взаємо до по мо ги, соціаль ноUпси хо логічні
тренінги для батьків і т.п., тре ба пам’ята ти од нак, що не всі бать ки
ць о го пот ре бу ють;

— не мож на го во ри ти бать кам, що си ту ація з їх ди ти ною є без -
надійною, а нав па ки, тре ба пе ре ко ну ва ти батьків у не обхідності
про ве ден ня те ра пев тич ної ро бо ти з ау тис тич ни ми осо ба ми, не за -
леж но від віку, з ме тою при го ту ван ня їх до жит тя в суспільстві;

— всі прог ра ми до по мо ги ау тис там по винні мак си маль но за лу -
ча ти батьків, але од но час но вра хо ву ва ти їх пра во до мінімаль ної
участі у цій прог рамі;

— співпра цю з бать ка ми тре ба так вре гуль о ву ва ти, щоб вра хо -
ву ва ти не ли ше пот ре би ди ти ни, але й ро ди ни в ціло му;

— бать ки по винні ма ти дос туп до всієї інфор мації, пов’яза ної
з діаг но зом та те рапією ау тис тич ної ди ти ни. Прог ра му до по мо ги
тре ба об го во ри ти з бать ка ми, це впли ва ти ме на її ефек тивність.
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Ви ко рис тан ня на ве де них ви ще за сад на прак тиці дає змо гу спе -
ціалістам, які пра цю ють з ау тис тич ни ми діть ми, кра ще зро зуміти
і прий ня ти пра во цих дітей на власні пот ре би і власні спо со би по ве -
дінки, які час то розг ля да ють ся як не ефек тивні. Ці про по зиції мо жуть
бу ти вказівка ми для за о хо чен ня спеціалістів до ство рен ня інди віду алі -
зо ва но го, гнуч ко го і відкри то го парт не р ства в сис темі «бать киUспе -
ціалісти», яке б спи ра лось на пот ре би як ди ти ни, так і сім’ї в ціло му. 
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Ано тація. Пе ре бу ва ю чи у пе ре ході від світу ди ти н ства до світу
до рос лих, мо ло де по коління відчу ває важ ли вий етап у своєму житті —
сімей ної та по засімей ної соціалізації. Ак ту альність цієї те ми по ля гає
в то му, що життєві пріори те ти ста ють ос но вою по зи тив ної соціа -
лізації мо лоді. А усу нен ня ос нов них проб лем, які пе реш код жа ють по зи -
тивній соціалізації у дер жаві та на рівні до машнь о го гос по да р ства,
до по мо жуть мо ло дим лю дям з об ме жен ням жит тя кра ще прис то со ву -
ва ти ся до суспільства та ста ти йо го пов ноп рав ни ми чле на ми. Ви ко -
рис то ву ю чи ме тод соціологічно го опи ту ван ня, ме тод інтерв’ю та по -
рів нян ня, ми досліджу ва ли проб ле му ос нов них життєвих пріори тетів
су час ної мо лоді з об ме жен ням жит тя, її інте ре са ми та ціля ми. У стат -
ті розг ля да ють ся ре зуль та ти досліджен ня «Проб ле ми соціалізації мо -
ло ді з об ме жен ням жит тя: досвід Ук раїни та Лит ви» на ос нові інтерв’ю
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з мо лод дю з об ме жен ням жит тя. Стат тя ок рес лює зна чен ня ціннос -
тей та ос новні пріори те ти жит тя рес пон дентів. У статті на го ло -
ше но на ос нов них проб ле мах, що пе реш код жа ють про це су по зи тив ної
соціалізації, а са ме: об ме же ний дос туп до інклю зив ної освіти, проб ле -
ми пра цев лаш ту ван ня лю дей з об ме жен ням жит тя, бар’єри у вста -
нов ленні соціаль них відно син і пов сяк ден но му спілку ванні.

Annotation. Being in a transition from the world of childhood to the
world of adults, the younger generation is experiencing an important stage in
their lives — family and non2family socialization. The urgency of this theses
is that it is life priorities that become the basis for the positive socialization of
youth. And the elimination of the main problems that hinder positive socia li -
zation at the state and at the household level will help youth with disabilities
better adapt in society and become its full members. Using the interview me -
thod, and comparison we investigated the problem of the basic life priorities
of modern youth with disabilities its interests and goals. The article deals with
the results of the research on «Problems of socialization of youth with disa -
bilities: the experience of Ukraine and Lithuania» on the basis of interviews
with youth with disabilities. Theses outlines the values and the main priori-
ties of life of respondents. The emphasis in the article is on the main problems
that hinder the process of positive socialization, namely, the limited access to
inclusive education, the problems of employment of youth with disabilities,
barriers in establishing social relations and everyday communication.

Пе ре бу ва ю чи на пе рехідній стадії від світу ди ти н ства до світу
до рос лих мо ло де по коління пе ре жи ває важ ливіший етап у своєму
житті — сімей ної і по за сімей ної соціалізації. Ак ту альність да ної те -
ми по ля гає у то му, що са ме життєві пріори те ти ста ють ос но вою по -
зи тив ної соціалізації мо лоді. І усу нен ня ос нов них проб лем, які за -
ва жа ють по зи тивній соціалізації на дер жав но му на та по бу то во му
рівні до по мо жуть мо лоді з об ме жен ням життєдіяль ності кра ще
адап ту ва ти ся у суспільстві і ста ти йо го пов ноцінни ми чле на ми.

Ви ко рис то ву ю чи ме тод інтерв’ю та порівнян ня ми досліди ли
проб ле му ос нов них життєвих пріори тетів су час ної мо лоді з об ме -
жен ням життєдіяль ності, її інте ресів та цілей. 

В дослідженні взя ли участь 16 рес пон дентів: 8 — мо лодь з об ме -
жен ням життєдіяль ності віком від 18 до 35 років (Ук раїна, Київ), 8 —
мо лодь з об ме жен ням життєдіяль ності віком від 18 до 29 років (Лит -
ва, Шя у ляй).

Досліджен ня по ка за ло, що про цес соціалізації мо лоді про хо -
дить до сить рівномірно і має дос татньо по зи тивні по каз ни ки. Рес -
пон ден ти відміти ли, що по чу ва ють се бе пов ноцінни ми чле на ми
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суспільства, внутрішньо го то ви ми до са мостійно го жит тя, праг нен -
ня ми до по до ро жей, ство рен ням сім’ї, осо бистісно му роз вит ку. Але,
все ж, заз на ча ють, що де ко ли во ни по чу ва ють се бе «чу жи ми» у су -
спільстві, і наз ва ли де які фак то ри, які за ва жа ють повній по зи тив -
ній соціалізації осо бис то для них.

ПоUпер ше, ли товські рес пон ден ти відміти ли відсутність мож -
ли вості от ри ман ня ви щої освіти при всь о му їхнь о му ба жанні. Уні -
вер си тет — як важ ли вий етап соціалізаційно го про це су міг би по -
кра щи ти стан мо лоді з об ме жен ням життєдіяль ності у суспільст ві,
до да ти нові знан ня та на вич ки. Але об ме женість дос ту пу до інклю -
зив но го се ре до ви ща поз бав ляє мо лодь з об ме жен ням життєдіяль -
ності мож ли вос тей роз вит ку та про фесійно го ста нов лен ня. 

ПоUдру ге, плав но витіка ю чи з по пе редньої фор муєть ся ак ту -
аль на і до сить важ ли ва проб ле ма — пра цев лаш ту ван ня. Відсутність
ро бо чих місць, ма лень ка за робітна плат ня, не а дап то ваність ро бо -
чих місць та приміщень, нез ручність гро мадсь ко го транс пор ту, або
прос то відсутність праг нен ня до праці (че рез внутрішню нев пев -
неність) — все це за ва жає по зи тив но інтег ру ва тись у суспільство.
Рес пон ден ти скар жать ся, шо бать ки виділя ють їм ма ло коштів на
осо бисті пот ре би, а влаш ту ва тись пра цю ва ти не має мож ли вості.

ПоUтретє, і на на шу дум ку, най важ ливішою є проб ле ма бар’єрів
у спілку ванні. Пе ред на ми пос тає не го товність мо ло до го по ко лін -
ня, а та кож в ціло му — соціуму, до прий нят тя мо лоді з об ме жен ням
життєдіяль ності. Рес пон ден ти обох сторін відміти ли, що ду же хо -
чуть спілку ва тись з од нолітка ми, але на томість сти ка ють ся з не ба -
жан ням здо ро вої мо лоді док ла да ти зу сил ля для спілку ван ня. Зі сто -
ро ни соціуму відмічаєть ся ви со кий рівень співчут тя і жа лю, а так
са мо невміння пра виль но сприй ма ти, без зай во го емоційно го пе -
ребіль шен ня, зна чу щості інвалідності для лю дей з особ ли ви ми пот -
ре ба ми, та кож відмічаєть ся не га тив на ре акція соціуму, зас тиглі пог -
ля ди і невміння до по мог ти у за до во ленні пот реб. 

На на шу дум ку, перш за все проб ле ма ви яв ляєть ся в непідго тов ле -
ності і невмінні (або прос то не ба жанні) зі сто ро ни соціуму прик ла да -
ти зу сил ля, щоб по бу ду ва ти здо ро ве спілку ван ня, знай ти кон такт і по -
д ру жи ти ся з людь ми з об ме жен ням життєдіяль ності. Не дос тат ність
шкіль но го інклю зив но го се ре до ви ща ство рює застійні яви ща у при -
сто су ванні один до од но го, що вик ли кає розс тав лен ня бар’єрів у мо -
ло до му віці та в по даль шо му до рослішанні, і ста нов ленні у суспільстві.

Рес пон ден ти відміча ють, що відчу ва ють се бе віль но у спілку -
ванні тіль ки з людь ми, які ма ють схожі проб ле ми, та соціаль ни ми
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працівни ка ми або ре абіліто ло га ми. Тоб то тіль ки про фесійно підго -
тов лені фахівці мо жуть на да ти мож ливість для спілку ван ня, чо го
бра кує біль шості мо лоді, че рез не обізнаність та прос то лінощі.

Ви хо дя чи з ць о го, мож на зро би ти вис но вок, що су часній мо ло ді
потрібно нав чи тись сприй ма ти лю дей з об ме жен ням життєдіяль ності,
як рівних собі і праг ну ти до спілку ван ня, як праг нуть мо лодь з об ме -
жен ням життєдіяль ності. Потрібно нав чи тись вста нов лю ва ти зв’язок. 

А підня ти обізнаність в особ ли вос тях спілку ван ня і ство рен ня
рівних мож ли вос тей на освіту та пра цю, мож ли во тіль ки на рівні
дер жа ви та соціаль них ор ганів. Там, де є інклюзія, там є май бутнє
і по зи тив на соціалізація для мо лоді, у то му числі — мо лоді з об ме -
жен ням життєдіяль ності. 

УСВІДОМ ЛЕ НЕ БАТЬКІВСТВО СІМЕЙ, 
ЩО ВИ ХО ВУ ЮТЬ ДИ ТИ НУ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Ост ровсь ка Н.О.,
к.пед.н., до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти 

Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»,
nata_ostrovska@ukr.net

Ано тація. Те зи прис вя че но ак ту альній проб лемі соціаль но2пе да -
гогічної ро бо ти — фор му ван ню усвідом ле но го батьківства сімей, що
вихо ву ють ди ти ну з інвалідністю. На ве де но виз на чен ня по нят тя «бать -
ківство», а та кож ав торсь ке по нят тя «усвідом ле не батьківство
сімей, що ви хо ву ють ди ти ну з інвалідністю». Виз на че но ком по нен ти
батьківства, а та кож скла дові усвідом ле но го батьківства сімей, що
ви хо ву ють ди ти ну з інвалідністю.

Annotation. These theses are dedicated to the actual problem of social-
pedagogical work — the formation of conscious parenting of families which
bring up a child with a disability. The definition of the concept «parenhood»
is given, as well as such author’s concept as «conscious parenting of families
which bring up children with disabilities». The components of parenting, as
well as components of conscious parenting of families which bring up children
with disabilities are determined.

Бать ки є важ ли ви ми парт не ра ми у ви хо ванні та освіті дітей,
а особ ли во дітей з інвалідністю. Ад же са ме бать ки зна ють свою ди ти-
ну найк ра ще, їм доб ре відомі її сильні сто ро ни, здібності, труд нощі
й пот ре би, а то му бать кам найбіль ше на ле жить відігра ва ти істот ну
роль у ство ренні умов для гар монійно го роз вит ку ди ти ни з інвалід -
ніс тю. Невміння (або не ба жан ня) пер ших ви хо ва телів справ ля ти ся
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зі своїми обов’яз ка ми, зни жен ня рівня ви мог ли вості, перш за все,
до се бе сприяє дег ра дації осо бис тості ди ти ни з інвалідністю, її пси -
хо логічній та пе да гогічній за пу ще ності і, як наслідок, по дальшій
соціальній ізо ляції.

Сім’я — це дже ре ло ду хов ної та ма теріаль ної підтрим ки для ди -
ти ни, найбільш зна чу щий фак тор соціалізації, який пе ре ви щує за
впли вом усі інші соціальні ут во рен ня. Без лю бові та підтрим ки
батьків ди ти на не змо же по до ла ти життєві труд нощі.

На род жен ня ди ти ни з по ру шен ня ми в роз вит ку завж ди є стре -
сом для сім’ї. Труд нощі, пов’язані з ви хо ван ням «особ ли вої ди ти -
ни», зу мов лю ють якісні зміни в життєдіяль ності сім’ї, де за дап ту ють
сім’ю та приз во дять до сімей ної кри зи [2]. 

Тра диційний підхід у су часній соціаль ноUпе да гогічній прак тиці
є од нобічним, оскіль ки пе ре важ но спря мо вує зу сил ля спеціалістів
на ре абілітацію ди ти ни, а ро бо та з бать ка ми або не ви ко рис то вуєть -
ся, або ви ко рис то вуєть ся у якості опо се ред ко ва но го впли ву на цей
про цес. Са ме то му у соціаль ноUпе да гогічній підтримці ма ють пот -
ре бу не тіль ки діти з інвалідністю, а й їхні бать ки, оскіль ки во ни
пот ре бу ють до по мо ги в адап тації до життєвих умов, пов’яза них
з ви хо ван ням ди ти ни з інвалідністю. Од ним з нап рямів та кої діяль -
ності є фор му ван ня усвідом ле но го батьківства. 

З по зиції соціаль ної пе да гогіки батьківство слід розг ля да ти як
«про цес за без пе чен ня бать ка ми (рідни ми чи прийом ни ми) не об хід -
них умов для пов ноцінно го роз вит ку та нав чан ня дітей» [2, с. 62].

Аналізу ю чи ос новні ком по нен ти батьківства, слід за у ва жи ти,
що в період ста нов лен ня батьківство є нестійкою струк ту рою, яка
про яв ляєть ся у не уз год же ності де я ких ком по нентів між бать ка ми,
суп ро вод жуєть ся періодич но ви ни ка ю чи ми конфліктни ми си ту ація ми,
відрізняєть ся ру хомістю струк ту ри [1, с. 52]. Особ ли во з нестійкою
струк ту рою батьківства є сім’ї, де на род жуєть ся ди ти на з по ру шен -
ня ми пси хофізич но го роз вит ку. 

А роз ви не на фор ма батьківства, тоб то усвідом ле не батьківство,
ха рак те ри зуєть ся віднос ною стабільністю й ре алізуєть ся в уз год же -
ності між бать ка ми про батьківство «особ ли вої ди ти ни».

На на шу дум ку, усвідом ле не батьківство сім’ї, яка ви хо вує ди ти -
ну з інвалідністю — це усвідом лен ня бать ка ми своєї відповідаль ності
за про цес ви хо ван ня та роз вит ку ди ти ни з інвалідністю, яке ба зуєть -
ся на фор му ванні когнітив ної, емоційної та по ведінко вої скла до вих
батьківства з ме тою за без пе чен ня про це су пов ноцінно го роз вит ку ди -
ти ни з ура ху ван ням її індивіду аль них особ ли вос тей.
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Ця фор ма усвідом ле но го батьківства вклю чає такі скла дові ком -
по нен ти, як: ціннісні орієнтації под ружньої па ри (сімейні ціннос ті);
батьківські ус та нов ки та сподіван ня; батьківсь ке став лен ня; бать -
ківські по чут тя; батьківські по зиції; батьківсь ку відповідальність за
ви хо ван ня «особ ли вої ди ти ни»; стиль сімей но го ви хо ван ня. Ко жен
із ком по нентів усвідом ле но го батьківства, за Р. Ов ча ро вою, охоп лює
три скла дові, а са ме: когнітив ну (знан ня), емоційну (по чут тя, пог ля -
ди, суд жен ня) та по ведінко ву (уміння, на вич ки, дії) [3].

І хо ча ос таннім ча сом фахівця ми соціаль ної сфе ри дер жав них
та гро мадсь ких ор ганізацій ре алізу ють ся про ек ти, які спря мо вані
на фор му ван ня на ви чок усвідом ле но го батьківства, але во ни май же
не спря мо вані на сім’ї, які ви хо ву ють дітей з інвалідністю, та но сять
си ту а тив ний і нест рук ту ро ва ний ха рак тер.

Та ким чи ном, фор му ван ня усвідом ле но го батьківства сімей,
які ви хо ву ють дітей з інвалідністю є важ ли вим і не обхідним, оскіль -
ки че рез оп тимізацію внутрішнь осімей ної ат мос фе ри, гар моніза цію
міжо со бистісних, под ружніх, батьківсь коUди тя чих сто сунків вирі -
шу ва ти проб ле ми до по мо ги «особ ливій ди тині». На на шу дум ку,
для то го, щоб до по мог ти ди тині з інвалідністю, перш за все не об хід но
до по мог ти її бать кам.
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СТА НОВ ЛЕН НЯ ОСО БИС ТОСТІ 
З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ОСВІТНІМИ ПОТ РЕ БА МИ 

ЗА УЧАСТІ РО ДИ НИ

Пет рен ко Т.В.,
ст. вик ла дач ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту та 

соціаль ної без пе ки Універ си те ту «Ук раїна»
lidatanya@ukr.net

Ано тація. У статті розг ля нуті по нят тя «інклю зив на освіта» та
«освітнє се ре до ви ще»; ста нов лен ня ро дин них сто сунків, де фор муєть ся
осо бистість з інвалідністю; спри ян ня нав чаль но го зак ла ду в про цесі на -
бут тя знань, умінь та на ви чок під час гру по вих та індивіду аль них за нять;
взаємозв’язок ро ди ни та нав чаль но го зак ла ду про тя гом усь о го нав чан ня.

Аnnotation. The article considers the concept of inclusive education and
the educational environment, for the formation of family relationships, where
a person with a disability is formed, facilitating the educational institution in
the process of acquiring knowledge, skills and abilities during group and indi-
vidual classes, relationship of the family and educational institution during
the whole period of study.

Інклю зив на освіта — підхід, що ба зуєть ся на дот ри манні пра ва
на освіту для всіх дітей, у то му числі дітей із соціаль но враз ли вих
груп (дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, дітей з інвалідніс тю,
дітейUсиріт то що) [1, с. 10].

Проб ле ма інтег рації осо бис тості з особ ли ви ми освітніми пот -
ре ба ми пов’яза на з пси хо логічни ми та фізич ни ми мож ли вос тя ми
існу ван ня сис те ми соціаль них відно син між бать ка ми, та їх став -
лен ням до суспіль но зна чу щих проб лем їхньої ди ти ни як до ма, так
і в групі од нолітків (шко ла, ви щий нав чаль ний зак лад).

Здебіль шо го, осо бистість з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми
у Ра дянсь ко му Со юзі, бу ла на чеб то «схо ва на» від суспільства в ціло -
му; ро ди ни, в яких ви хо ву ва лись діти з інвалідністю, ма ли са -
мостійно прис то со ву ва тись спо чат ку в інтер на тах, а як що фізич ний
стан доз во ляв, то і в інсти ту тах, універ си те тах то що.

Фор му ван ня інклю зив но го се ре до ви ща в за галь но освітній і ви -
щий школі, на на шу дум ку, у ба гать ох ви пад ках за ле жить та кож від
тіс ної співпраці з бать ка ми дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми.
Прак тич но в та ких ро ди нах, діти зна хо дять ся під опікою ма терів,
які фак тич но, про тя гом усь о го жит тя, піклу ють ся та ра зом з діть ми
здо бу ва ють освіту. 
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Освітнє се ре до ви ще ста не інклю зив ним за умо ви на яв ності низ -
ки оз нак:

— спла но ва ний та ор ганізо ва ний фізич ний простір, в яко му
б діти мог ли без печ но пе ре су ва ти ся під час гру по вих й індивіду аль -
них за нять;

— спри ят ли вий соціаль ний та емоційний клімат;
— умов для спіль но ро бо ти дітей, а та кож на дан ня один од но -

му до по мо ги в до сяг ненні по зи тив но го ре зуль та ту [2].
На на шу дум ку, сь о го ден ня осо бис тості з особ ли ви ми освіт ні ми

пот ре ба ми зміни лось, оскіль ки ук раїнсь ка освіта на бу ла су час но го до -
свіду ро бо ти в інклю зив но му се ре до ви ще, де ве ли ку роль відіграє спів -
пра ця з ро ди на ми. Це спо ну кає до фор му ван ня освітнь о го се ре до ви -
ща та без бар’єрно го на бут тя ви со ко го рівня знань, умінь та на ви чок.
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РО БО ТА З МО ЛОД ДЮ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ
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Ано тація. У те зах на ве де но те о ре тич не уза галь нен ня й но ве на -
уко ве розв’язан ня проб ле ми соціаль но2пе да гогічної ро бо ти з мо лод дю
з особ ли ви ми пот ре ба ми в умо вах інклю зив но го освітнь о го прос то ру
ви що го нав чаль но го зак ла ду, які відоб ра же но в обґрун ту ванні те о ре ти -
ко2ме то дич них за сад досліджу ва ної проб ле ми, роз робці та екс пе ри мен -
тальній пе ревірці тех но логій соціаль но2пе да гогічної ро бо ти з мо лод дю
з особ ли ви ми пот ре ба ми в умо вах інклю зив но го освітнь о го прос то ру
ви щих нав чаль них зак ладів.

Аnnotation. The thesis presents a theoretical generalization and a new
scientific solution of the problem of social and pedagogical work with young
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people with special needs in the conditions of the inclusive educational space
of a higher educational institution, which is reflected in the substantiation of
the theoretical and methodological principles of the problem under study, the
development and experimental verification of technologies of social and pe da -
gogical work with young people with special needs in conditions of inclusive
educational space of higher educational establishments.

Од ним із вик ликів треть о го ти ся чоліття є не обхідність за без пе -
чи ти рівний дос туп до якісної освіти усіх без ви нят ку лю дей, нез ва -
жа ю чи на ра сові, соціальні, пси хофізичні відмінності. Це виз на чає
ефек тивність суспіль но го пос ту пу ук раїнсь кої дер жа ви у за без пе ченні
пра ва кож но го її гро ма дя ни на на по ва гу, взаємо ро зуміння та са мо -
реалізацію в соціумі. На відміну від тра диційної освітньої мо делі, що
ба зуєть ся на прос то му зас воєнні та відтво ренні інфор мації, го лов -
ною ме тою нав чан ня у ХХІ столітті є роз ви ток кож ної осо бис тості
як пов ноцінно го учас ни ка роз бу до ви де мок ра тич но го суспільства.

З іншо го бо ку, сь о годні роз ви ток суспільства й сис те ми освіти
відбу ваєть ся під впли вом світо вої тен денції до зрос тан ня кіль кості
лю дей з інвалідністю. За да ни ми ООН, кож на де ся та лю ди на (біль -
ше 650 млн. осіб) на пла неті має фізичні, ро зу мові чи сен сорні по -
ру шен ня, у 25% всь о го на се лен ня є різні роз ла ди здо ров’я.

Міністер ством соціаль ної політи ки Ук раїни вже за реєстро ва но
близь ко 3 млн. лю дей з інвалідністю, зок ре ма 168 тис. дітей. Крім
то го, збіль шуєть ся їх кількість: щорічно реєструєть ся 200 — 220 тис.
осіб, на 450 тис. вагітнос тей на род жуєть ся 150 тис. дітей з врод же -
ни ми ва да ми, се ред яких 20 тис. — із важ ки ми по ру шен ня ми.

Несп ри ят ли ва тен денція що до по ши рен ня інвалідності в світі,
а в Ук раїні зок ре ма, спри чи ни ла не обхідність розв’язан ня проб ле -
ми що до освіти дітей і мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми. Знач ною
мірою це зу мов ле но тим, що пов ноцінне існу ван ня та роз ви ток лю -
ди ни, зок ре ма осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми, не мож ливі без здо бут -
тя якісної освіти, а про фесіоналізація та спри ян ня кар’єрно му рос -
ту мо лоді з інвалідністю пот ре бу ють роз бу до ви та кої сис те ми ви щої
освіти, де зап ро вад жу ва ло ся б нав чан ня сту дентів з різним рівнем
здо ров’я на па ри тет них за са дах.

Пра во кож ної мо ло дої лю ди ни з інвалідністю на от ри ман ня
освіти закріпле но низ кою міжна род них та дер жав них за ко но дав чих
до ку ментів, ос нов ни ми з яких є: Кон венція про бо роть бу з диск ри -
мінацією в га лузі освіти (1960 р.); «Всесвітня дек ла рація про освіту
для всіх» (Таїланд, 1990 р.); «Стан дартні пра ви ла за без пе чен ня рівних
мож ли вос тей для інвалідів» (ООН, 1993 р.); «Са ла ма нксь ка Дек ла -
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рація про прин ци пи, політи ку і прак тич ну діяльність у сфері освіти
осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми» і прог ра ма «Рам ки дій за осві тою осіб
з особ ли ви ми пот ре ба ми» (1994 р.); Кон венція ООН «Про пра ва
інвалідів» (2006 р.). та ін.; Конс ти туція Ук раїни (1996 р.); За кон Ук -
раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні»
(1991 р.); на ка зи МОН Ук раїни «Про ство рен ня умов що до за без пе -
чен ня пра ва на освіту осіб з інвалідністю» (2005 р.), «Про ор ганізацію
інтег ро ва но го нав чан ня інвалідів у ви щих нав чаль них зак ла дах
III–IV рівнів ак ре ди тації не за леж но від фор ми влас ності і підпо ряд -
ку ван ня» (2009 р.), «Кон цепція роз вит ку інклю зив ної освіти»
(2010 р.) та ін.

Од нак, на на шу дум ку, ство рен ня та функціону ван ня сис те ми
ви щої освіти в Ук раїні стає мож ли вим ли ше за умо ви роз вит ку
соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми
у ви щих нав чаль них зак ла дах, які впро вад жу ють ідеї інклю зив но го
освітнь о го нав чан ня.

Вив чен ня ста ну роз роб ки проб ле ми інклю зив ної освіти в Ук -
раїні свідчить, що за ос таннє де ся тиріччя з’яви лось дос татньо на -
уко воUме то дич ної та пе да гогічної літе ра ту ри, яка відповідає су час -
ним за пи там і пот ре бам соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти з діть ми та
мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми як у те о ре тич но му, так і в прак -
тич но му плані, але важ ливі ас пек ти вирішен ня проб лем осіб з особ -
ливи ми пот ре ба ми, а са ме — соціаль ноUпе да гогічна ро бо та з мо лод -
дю з особ ли ви ми пот ре ба ми в кон тексті інклю зив но го освітнь о го
прос то ру ви що го нав чаль но го зак ла ду, не ста ли об’єктом сис тем -
них на у ко воUпе да гогічних по шуків.

Ма ло дослідже ни ми за ли ша ють ся най важ ливіші ас пек ти со ці -
аль  ноUпе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми: не -
дос татньо роз роб лені пе да гогічні тех но логії соціаль ноUпе да гогічної
ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми в умо вах інклю зив но го
освітнь о го прос то ру ВНЗ, що спря мо вані на роз ви ток соціаль ної
ак тив ності цієї ка те горії сту дентів та їхню інтег рацію в се ре до ви ще
нав чаль но го зак ла ду, а та кож за без пе чу ють на дан ня соціаль ноUпси -
хо логічної та інфор маційноUкон суль та тив ної до по мо ги пе да -
гогічним працівни кам, які ство рю ють умо ви для соціалізації цих
сту дентів.

Вирішен ня оз на че них про тиріч зу мов лює ви ник нен ня проб ле -
ми обґрун ту ван ня те о ре тич них ос нов та роз роб ки тех но логій
соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми
в умо вах інклю зив но го освітнь о го прос то ру.

108

Секція І  Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:



109

Літе ра ту ра

1. Чай ковсь кий М. Є. Ос но ви ре абіліто логії : [навч.Uме тод. посіб.] /
М. Є. Чай ковсь кий. — К. : Універ си тет «Ук раїна», 2015. — 172 с.

2. Чай ковсь кий М. Є. Ос но ви фізич ної ре абілітації : [навч.Uме тод. по -
сіб.] / М. Є. Чай ковсь кий. — К. : Універ си тет «Ук раїна», 2014. — 282 с.

3. Чай ковсь кий М. Є. Особ ли вості впро вад жен ня інклюзії у ви що му
нав чаль но му зак ладі : [нав чаль ний посібник] / М. Є. Чай ковсь кий. — К. :
Універ си тет «Ук раїна», 2015. — 152 с.
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Ано тація. Розк ри то особ ли вості прак тич ної ро бо ти соціаль но го
пе да го га із сім’ями, що ви хо ву ють дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, зок -
ре ма, розг ля ну то ос новні ета пи соціаль но2пе да гогічної ро бо ти з цією
ка те горією сімей. 

Аnnotation. Social teacher practical activity peculiarities with families
which bring up children with special needs are defined in the article. Espe cially,
main stages of social2pedagogical work with given family category are described.

В Ук раїні спос терігаєть ся стійка тен денція до збіль шен ня чи -
сель ності лю дей з інвалідністю, зок ре ма та ке зрос тан ня відбу ваєть -
ся внаслідок зни жен ня рівня ме дич но го обс лу го ву ван ня, зрос тан ня
по бу то во го і ви роб ни чо го трав ма тиз му, склад ної еко логічної си ту -
ації, кот ра об тя жуєть ся зміна ми в соціаль ноUеко номічній сфері.
По ряд із цим сімей, що ма ють дітей із по ру шен ня ми фізич но го і чи
психічно го роз вит ку, стає де далі біль ше, і во ни предс тав ля ють од ну
з найу раз ливіших груп на се лен ня. 

Соціаль на підтрим ка та ких сімей — це вирішен ня ціло го комп -
лек су проб лем, пов’яза них із до по мо гою ди тині: з її ви жи ван ням,
ліку ван ням, освітою, соціаль ною адап тацією та інтег рацією у су -
спільство. Бать ки в подібних ро ди нах відчу ва ють на собі вплив
різно манітних не га тив них фак торів, що зреш тою ство рює нап ру же -
ність все ре дині сімей ної гру пи, по ру шує її стійкість. Соціаль не нез до -
ров’я та кої ро ди ни ви ма гає до дат ко вих форм соціаль ноUпе да гогіч -
ної діяль ності, спря мо ва них на до по мо гу бать кам. Це соціаль на
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ре абілітація і соціаль на інтег рація ро ди ни, тоб то віднов лен ня її со -
ціаль но го ста ту су.

Те орія і прак ти ка соціаль ної ро бо ти з діть миUінваліда ми та
сім’ями, що ви хо ву ють та ких дітей, є пред ме том досліджен ня фахів -
ців різних га лу зей на у ко во го знан ня. Ок ре мим ас пек там цієї проб -
леми прис вя че но публікації І. Іва но вої, Р. Крав чен ко, Л. Шипіци ної,
В. Та ра сун, О. Ро ма нен ко, М. Рад чен ко, В. Со рокіна, О. Ля шен ко
та ін. Так, М. Рад чен ко у своїх публікаціях звер тає ува гу на не обхід -
ність до по мо ги сім’ям, які ви хо ву ють дітейUінвалідів, Л. Шипіци на
розк ри ває проб ле ми соціалізації дітей з по ру шен ня ми інте лек ту,
О. Ля шен ко на го ло шує на не обхідності вдос ко на лен ня сис те ми
освіти для дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми в нав чанні та ви хо ванні,
що спри я ти ме успішній інтег рації їх у суспільство.

Ме та досліджен ня по ля гає в розк ритті й аналізі особ ли вос тей
прак тич ної діяль ності соціаль но го пе да го га із сім’ями, що ви хо ву -
ють дітейUінвалідів. Важ ли вим у ць о му кон тексті є розг ляд ос нов них
етапів соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти з оз на че ною ка те горією сімей. 

Ор ганізація соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти з сім’єю, що ви хо -
вує ди ти ну з відхи лен ня ми в роз вит ку, пе ред ба чає кіль ка етапів.

На по чат ко во му етапі відбу ваєть ся діаг нос ти ка мікро соціуму
і ви хов но го по тенціалу ро ди ни. Цей етап ро бо ти соціаль но го пе да -
го га мож на наз ва ти діаг нос ти коUконструк тив ним, то му що він по -
ля гає в аналізі ос нов них проб лем і про ек ту ванні соціаль ноUпе да -
гогічно го про це су в сім’ї, до борі спе цифічних за собів і ме тодів
ре абілітації відповідно до за галь них цілей ви хо ван ня. До то го ж, має
ви ко рис то ву ва тись комп ле кс ний підхід, що інтег рує два нап рям ки
у вив ченні сім’ї: вра ху ван ня ха рак те рис тик сім’ї як гру пи і як со -
ціаль но го інсти ту ту. Для соціаль но го пе да го га мо жуть бу ти важ ли вими
такі струк турні ха рак те рис ти ки сім’ї: на явність шлюб но го парт не р ст -
ва (пов на, фор маль на пов на, не пов на сім’я); стадія життєво го цик лу
сім’ї (мо ло да, зріла, по хи ло го віку); по ря док всту пу у шлюб (пер вин -
ний, вто рин ний); кількість дітей (ба га тодітна, ма лодітна сім’я). Се -
ред функціональ них ха рак те рис тик сімей, які ма ють дітей з особ ли ви -
ми пот ре ба ми, найбільш істот ни ми для соціаль но го пе да го га є такі:
ма теріаль ний стан (за без пе чен ня) сім’ї; пси хо логічний клімат сім’ї;
за галь на куль ту ра сім’ї; ре абілітаційна куль ту ра сім’ї; ре абіліта -
ційна ак тивність сім’ї; став лен ня до па то логії ди ти ни [1, 158].

Ли ше за умо ви цілесп ря мо ва ної сис тем ної соціаль ноUпе да -
гогічної діяль ності в умо вах сім’ї мож ли вим є не тіль ки підви щен -
ня рівня роз вит ку ди ти ни та її соціаль ної ак тив ності, але й ніве лю -
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ван ня не га тив них пе ре жи вань батьків, фор му ван ня оп тимістич них
ус та но вок сто сов но май бутнь о го дітей з функціональ ни ми об ме -
жен ня ми та їхніх сімей.

Сис те ма соціаль ноUпе да гогічної до по мо ги цій ка те горії сімей по -
вин на бу ти спря мо ва на на роз ви ток її влас них ре сурсів й іні ціати ви,
оскіль ки тіль ки пе рет во рен ня ро ди ни в ак тив но го суб’єкта соціаль -
ноUпе да гогічної діяль ності є вирішаль ним чин ни ком ефек тив ності
про цесів ре абілітації, соціалізації ди ти ни та її інтег рації у суспільство. 
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ЕФЕК ТИВНІСТЬ ІНКЛЮЗІЇ З ТОЧ КИ ЗО РУ БАТЬКІВ 

Поль о вик О.В.
к.пед.н., до цент ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна», 
polyovik21@gmail.com

Ано тація. У те зах висвітле но по бо ю ван ня батьків дітей з особ ли ви -
ми пот ре ба ми що до несп рий нят тя спіль но го нав чан ня соціумом та бать -
ка ми здо ро вих дітей ма ють пев не підґрун тя: то ле рантність по ки що не
є гли бин ним пе ре ко нан ням і прин ци пом суспіль но го жит тя, хо ча го тов -
ність до виз нан ня рівних прав всіх лю дей вже існує. Існу ючі батьківські
сте ре о ти пи та по бо ю ван ня мо жуть бу ти по до лані че рез постійну
просвіту та по ши рен ня інфор мації про прин ци пи та мож ли вості інклюзії.

Аnnotation. The theses highlight the fears of parents of children with
special needs regarding the rejection of joint education by the socium and by
parents of healthy children have some ground: tolerance is not yet a profound
conviction and a principle of social life, although the readiness to recognize
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the equal rights of all people already exists. Existing parental stereotypes and
fears can be overcome through constant enlightenment and spreading of
information about the principles and possibilities of inclusion.

Інклю зив на освіта здаєть ся ефек тив ною або по тенційно ефек -
тив ною сис те мою освіти бать кам здо ро вих дітей або дітей з лег ки -
ми пси хофізіологічни ми по ру шен ня ми, які спро можні нав ча тись
у інклю зив них шко лах, навіть у та ких, яки ми во ни є за раз (без ма -
теріаль ної ба зи, без спеціаль них підруч ників то що). Ці бать ки вва -
жа ють інклю зив ну освіту знач ним кро ком у плані роз вит ку дітей
з особ ли ви ми пот ре ба ми, їх соціалізації, а ук раїнсь ке суспільство —
більш го то вим до ць о го яви ща, ніж кіль ка років то му.

Інклю зив на освіта у дошкіль них нав чаль ноUви хов них зак ла дах
(НВЗ) од ноз нач но оцінюєть ся бать ка ми як ефек тив на для дітей
з особ ли ви ми пот ре ба ми, оскіль ки во ни відзна ча ють значні по зи -
тивні зміни у ха рак тері та знан нях своїх дітей. 

Бать ки дітей, які нав ча ють ся у спецш ко лах і ма ють серйозні про -
б ле ми із здо ров’ям, з пе ре су ван ням і спілку ван ням, — най гостріші
кри ти ки інклю зив ної освіти. Во ни сприй ма ють са му ідею інклю зив -
ної освіти як та ку, яку не мож ли во (і не потрібно) ре алізу ва ти в Ук -
раїні, та ку, що не підхо дить для ук раїнсь ких ре алій та мен таліте ту. 

Аналіз проб лем, на які вка зу ють бать ки дітей з пілот них шкіл,
свід чить, що бать ки, на відміну від вчи телів/ви хо ва телів знач но мен ше
зо се ред жу ють ся на ме то дич них проб ле мах, нес тачі уч бо вих ма теріалів
та при лад дя, і пе ре важ но не поміча ють про фесійну не го товність вчите -
 лів до ро бо ти з особ ли ви ми діть ми. І це аб со лют но зро зуміло, ос кіль -
ки бать ки не зна ють, якою є «кла сич на» мо дель ін клю зив ної ос ві ти,
і яки ми кри теріями виз на чаєть ся «інклю зив ність» освітнь о го зак ла ду. 

Бать ки ви хо дять із то го, як став лять ся до їхньої ди ти ни, з яким
наст роєм йде ди ти на до шко ли і, го лов не, як во на змінюєть ся в се ре -
до вищі од нолітків. І то му на пер ше місце у пе реліку проб лем екс пе -
ри мен таль них ЗОШ ви хо дить не дос татнє ме дич не за без пе чен ня,
не мож  ливість комбіну ван ня пов ноцінно го ліку ван ня ди ти ни з на -
вчан ням у інклю зивній школі та відсутність (не дос тат ня кількість) всіх
не обхідних спеціалістів у школі (ло го пе ди, де фек то ло ги то що). Для
батьків, діти яких відвіду ють інклю зивні НВК, проб ле мою є са ме
влаш ту ван ня до са доч ка, оскіль ки існує об ме женість у ви борі НВК че -
рез ско ро чен ня ди тя чих дошкіль них зак ладів і брак місць в них; існує
не ве ли ка кількість тих НВК, що впро вад жу ють інклю зив ну освіту. 

Бать ки дітей з особ ли вим пот ре ба ми, які нав ча ють ся у спецш -
ко лах, ма ють ряд ус та ле них упе ред жень що до освіти у за галь но освіт -
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ніх шко лах, навіть інклю зив них. Од не з ос нов них — не га тив не став -
лен ня до дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми з бо ку вчи телів ЗОШ, батьків
здо ро вих дітей та са мих дітей. На за гал панівною є дум ка, що соціум
не го то вий до адек ват но го сприй нят тя дітей з особ ли ви ми пот ре ба -
ми. Що значнішою є проб ле ма ди ти ни, тим біль ше во на та її бать ки
сти ка ють ся з не га тив ним став лен ням з бо ку як до рос лих, так і дітей.
Са ме то му бать ки на ма га ють ся вбе рег ти своїх дітей від пси хо ло -
гічних травм і не хо чуть, аби во ни ви ко ну ва ли роль «тре на жерів»
для фор му ван ня суспіль ної то ле ра нт ності. 

Здебіль шо го бать ки здо ро вих дітей з пілот них шкіл транс лю -
ють прий нятні для суспільства дум ки і впев нені, що во ни самі і їхні
діти став лять ся до дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми по зи тив но. З їх ньої
точ ки зо ру те, що діти відчу ва ють «жалість», «співчут тя», «не чіпа -
ють» дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми — це нор ма і особ ли вості ди тя -
чої по ведінки. Де які бать ки здо ро вих дітей поб лаж ли во сприй ма -
ють «нез начні» уко ли та не га тив з бо ку своїх дітей, їхню зверхність
до дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, і оціню ють це як нор маль ну си -
ту ацію, ко ли діти не прий ма ють то го, хто не схо жий на них. Та ким
чи ном, пси хо логічні  зі спеціаль ни ми пот ре ба ми у ко лек тиві із здо -
ро ви ми од нолітка ми існу ють, хо ча конфліктних си ту ацій вчи телі
не засвідчу ють. Ще однією проб ле мою не тіль ки інклю зив ної, але
й шко ли в ціло му, є її ма теріаль ноUтехнічне за без пе чен ня. Бать ки
настіль ки звик ли, що всі ма теріальні проб ле ми шко ли вирішу ють -
ся за їхній ра ху нок (від ре мон ту до прид бан ня уч бо вих ма теріалів),
що не уяв ля ють, що ма теріаль на ба за екс пе ри мен таль них шкіл ма -
ла б бу ти іншою, з ура ху ван ням нес тан да рт них ви мог дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми. Пе ре важ на кількість не вірить  ма теріаль ноUтех -
нічно го ста ну шкіл.
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АК ТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ НАВ ЧАН НЯ 
ТА ВИ ХО ВАН НЯ ЛЮ ДЕЙ 

В ІНТЕГ РО ВА НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Си воп ляс О.В. 
Зас лу же ний працівник соціаль ної сфе ри, 

до цент ка фед ри здо ров’я та соціаль но го за без пе чен ня 
Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни 

ВНЗ Універ си те ту «Ук раїна»; o.sivoplyas@yandex.ua 

Ано тація. Про а налізо ва но стан уп ро вад жен ня в прак ти ку со ціаль -
 но2пе да гогічної ро бо ти з діть ми та мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми
мо делі соціаль ної підтрим ки.

Аnnotation. The state of implementation of the model of social support in
the practice of social and pedagogical work with children and young people
with special needs is analyzed.

Од ним із вик ликів сь о го ден ня є не обхідність за без пе чи ти рів -
ний дос туп до якісної освіти усіх без ви нят ку лю дей, нез ва жа ю чи на
ра сові, соціальні, пси хофізичні відмінності. Це виз на чає ефек тив -
ність суспіль но го пос ту пу ук раїнсь кої дер жа ви у за без пе ченні пра -
ва кож но го її гро ма дя ни на на по ва гу, взаємо ро зуміння та са мо ре -
алізацію в соціумі. На відміну від тра диційної освітньої мо делі, що
ба зуєть ся на прос то му зас воєнні та відтво ренні інфор мації, го лов -
ною ме тою нав чан ня у ХХІ столітті є роз ви ток кож ної осо бис тості
як пов ноцінно го учас ни ка роз бу до ви де мок ра тич но го суспільства.

Сь о годні роз ви ток суспільства й сис те ми освіти відбу ваєть ся під
впли вом світо вої тен денції до зрос тан ня кіль кості лю дей з інва лід -
ністю. За да ни ми ООН, кож на де ся та лю ди на (біль ше 650 млн. осіб)
на пла неті має фізичні, ро зу мові чи сен сорні по ру шен ня, у 25% всь о -
го на се лен ня є різні роз ла ди здо ров’я.

Міністер ством соціаль ної політи ки Ук раїни вже за реєстро ва но
близь ко 3 млн. лю дей з інвалідністю, зок ре ма 168 тис. дітей. Крім то-
го, збіль шуєть ся їх кількість: щорічно реєструєть ся 200–220 тис. осіб,
на 450 тис. вагітнос тей на род жуєть ся 150 тис. дітей з врод же ни ми
ва да ми, се ред яких 20 тис. — із важ ки ми по ру шен ня ми.

Несп ри ят ли ва тен денція що до по ши рен ня інвалідності в світі,
а в Ук раїні зок ре ма, спри чи ни ла не обхідність розв’язан ня проб ле -
ми що до освіти дітей і мо лоді з особ ли ви ми пот ре ба ми. Знач ною
мірою це зу мов ле но тим, що пов ноцінне існу ван ня та роз ви ток лю -
ди ни, зок ре ма осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми, не мож ливі без здо бут -
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тя якісної освіти, а про фесіоналізація та спри ян ня кар’єрно му рос -
ту мо лоді з інвалідністю пот ре бу ють роз бу до ви та кої сис те ми ви щої
освіти, де зап ро вад жу ва ло ся б нав чан ня сту дентів з різним рівнем
здо ров’я на па ри тет них за са дах.

Пра во кож ної мо ло дої лю ди ни з інвалідністю на от ри ман ня
освіти закріпле но низ кою міжна род них та дер жав них за ко но дав чих
до ку ментів, ос нов ни ми з яких є: Кон венція про бо роть бу з диск -
римінацією в га лузі освіти (1960 р.); «Всесвітня дек ла рація про
освіту для всіх» (Таїланд, 1990р.); «Стан дартні пра ви ла за без пе чен -
ня рівних мож ли вос тей для інвалідів» (ООН, 1993 р.); «Са ла ма -
нксь ка Дек ла рація про прин ци пи, політи ку і прак тич ну діяльність
у сфері освіти осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми» і прог ра ма «Рам ки дій
за освітою осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми» (1994 р.); Кон венція ООН
«Про пра ва інвалідів» (2006 р.). та ін.

Гу маністич на спря мо ваність су час но го світу де термінує зрос тан -
ня зна чен ня соціаль ної інтег рації кож ної лю ди ни не за леж но від стану
її здо ров’я та мож ли вос тей здо бут тя освіти й про фесійно го роз вит ку,
ак ту алізує роз ви ток її соціаль ності — здат ності до взає модії з со -
ціаль ним світом як умо ви пов ноцінно го вход жен ня у суспільство.
Особ ли во ак ту аль ним це пи тан ня є для мо лоді з особ ли ви ми пот ре -
ба ми, оскіль ки їхня осо бистість тіль ки про дов жує своє фор му ван ня
і пот ре бує підтрим ки та до по мо ги з бо ку спеціалістів. Діти та мо -
лодь з особ ли ви ми пот ре ба ми по винні бу ти за без пе чені дос ту пом
до освіти, про фесійної підго тов ки, ме дич но го обс лу го ву ван ня,
віднов лен ня здо ров’я, до за собів відпо чин ку, за лу ча ти ся до соціаль -
но го жит тя, ма ти мож ливість роз ви ва ти ся як осо бистість.

Усе це ви ма гає уп ро вад жен ня в прак ти ку соціаль ноUпе да -
гогічної ро бо ти з діть ми та мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми мо -
делі соціаль ної підтрим ки, стриж нем якої має ста ти взаємодія осіб
з особ ли ви ми пот ре ба ми з соціумом, а не відки дан ня чи ігно ру ван -
ня їх че рез проб ле ми здо ров’я та роз вит ку. Об ме же ну дієздатність
ок ре мих мо ло дих лю дей потрібно сприй ма ти як наслідок зву жен ня
мож ли вос тей са мо ре алізації інвалідів че рез ство рені соціальні умо -
ви. Дітей та мо лодь з об ме же ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя -
ми слід розг ля да ти не як ано маль ну, а особ ли ву гру пу лю дей. Щоб
за без пе чи ти все ви ще заз на че не, не обхідно за без пе чи ти інтег рацію
лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми в суспільство че рез ство рен ня для
них умов мак си маль но мож ли вої са мо ре алізації, а не шля хом прис -
то су ван ня інвалідів до норм та пра вил жит тя здо ро вих лю дей.
Суспільству вар то адап ту ва ти існу ючі в нь о му стан дар ти до пот реб
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лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми для то го, аби во ни не по чу ва ли се бе
заруч ни ка ми обс та вин та об ме же ної дієздат ності. Са ме то му ро бо та
з діть ми та мо лод дю з особ ли ви ми пот ре ба ми є од ним із важ ли вих
і пріори тет них нап рямів соціаль ної пе да гогіки, в ос нові якої — пра во -
ві ос но ви соціаль но го за хис ту та підтрим ки цієї ка те горії на се лен ня,
сис те ма дер жав них і не дер жав них зак ладів і ус та нов, фор ми, ме то -
ди соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти, соціальні тех но логії і тех но логії
соціаль ноUпе да гогічної ро бо ти, змісті спе цифіка яких виз на чаєть ся
рівнем об ме жен ня життєдіяль ності дітей та мо лоді, а та кож пов но -
ва жен ня ми ор ганізацій соціаль ної сфе ри, рівнем кваліфікації
працівників, досвідом ро бо ти, фінан су ван ням, ре сур са ми то що.

Ос но ву пра во во го за хис ту дітей та мо лоді з інвалідністю ста нов-
лять міжна родні стан дар ти що до за без пе чен ня їхніх прав і га рантій
соціаль но го за хис ту, що відоб ра жені в до ку мен тах Ор ганізації
Об’єдна них Націй: Дек ла рації прав ди ти ни (1959 p.), Дек ла рації со -
ціаль но го прог ре су та роз вит ку (1969 p.), Дек ла рації про пра ва ро зу-
мо во відста лих осіб (1971 p.), Дек ла рації про пра ва інвалідів (1975 p.),
Всесвітній прог рамі дій сто сов но інвалідів(1981 p.), Кон венції про
пра ва ди ти ни (1989 p.), Всесвітній дек ла рації що до за без пе чен ня
ви жи ван ня, роз вит ку і за хис ту дітей (1990 p.), Прин ци пах за хис ту
психічно хво рих і пок ра щан ня психіат рич ної до по мо ги (1991p.),
Стан да рт них пра ви лах за без пе чен ня рівних мож ли вос тей для
інвалідів (1993 р.) та інших до ку мен тах.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ 
ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО ОСВІТНЬ О ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

Тансь ка Л.В.
cтар ший вик ла дач ка фед ри ме не дж мен ту ту риз му

Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»
tanska2008@ukr.net

Ано тація. Міжна родні стан дар ти в га лузі прав лю ди ни ґрун ту -
ють ся на ідеї участі кож ної осо би в суспіль но му житті на за са дах
рівності й без диск римінації. У су час но му світі спос терігаєть ся збіль -
шен ня кіль кості дітей із пев ни ми по ру шен ня ми в роз вит ку та ва да ми
здо ров’я. У зв’яз ку з цим цілком за ко номірним і своєчас ним є по ши рен -
ня в Ук раїні про це су інклю зив но го нав чан ня дітей з об ме же ни ми мож -
ли вос тя ми, що за без пе чує ре алізацію їхніх прав на здо бут тя освіти.
Са ме от ри ман ня ни ми якісної освіти свідчить про успішну соціа ліза -
цію осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в су час но му жорс то ко му світі,
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за без пе чує їм пов ноцінну участь у житті суспільства та са мо реа -
лізацію в різних ви дах про фесійної діяль ності. Су час ною світо вою тен -
денцією є праг нен ня до деінсти ту алізації та за без пе чен ня дос туп ності
всіх ре сурсів суспільства для осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми. Про дов жує
фор му ва ти ся і впро вад жу ва ти ся но ва куль тур на й освітня нор ма —
ство рен ня умов для ак тив ної участі в житті суспільства для всіх гро -
ма дян, що фіксує міжна род не за ко но да в ство на рівні ООН. 

Аnnotation. International human rights standards are based on the idea
of participation of everyone in public life on an equal and non2discriminatory
basis. In the modern world, there is an increase in the number of children
with certain disorders in development and health problems. In this regard, it
is quite logical and timely to extend the process of inclusive education of chil-
dren with disabilities in Ukraine, which ensures the realization of their rights
to education. It is the qualitative education they receive that shows the suc-
cessful socialization of people with disabilities in the modern brutal world,
provides them with a full participation in the life of society and self-develop-
ment in various professional activities. The current world trend is the desire
to deinstitutionalize and ensure the availability of all resources of society for
people with special needs. The new cultural and educational norm — cre-
ation of conditions for active participation in the life of society for all citizens,
which is fixed by the international legislation at the UN level, continues to be
formed and implemented.

Сь о годні все біль шо го роз вит ку на бу ває інклю зив на мо дель
освіти, що ба зуєть ся на соціальній мо делі ро зуміння інвалідності,
яка на про ти ва гу ме дичній розг ля дає ва ду здо ров’я як соціаль ну
проб ле му, зу мов ле ну неп рис то со ваністю ото чен ня, а не як ха рак те -
рис ти ку осо бис тості. У 90Uх ро ках ХХ століття ак тивізу вав ся рух зі
ство рен ня умов для нав чан ня дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре -
ба ми у за галь но освітнь о му прос торі, який був ініційо ва ний бать ка -
ми та ких дітей і не дер жав ни ми ор ганізаціями. 

Ме тою вве ден ня інклю зив ної освіти є фор му ван ня но вої філо -
софії став лен ня до дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку,
за без пе чен ня конс ти туційних прав і дер жав них га рантій на здо бут -
тя якісної освіти, здійснен ня комп ле кс ної ре абілітації цієї гру пи
дітей, на бут тя ни ми по бу то вих та соціаль них на ви чок.

Інклю зив не освітнє се ре до ви ще — це нав чаль ноUви хов не се ре до -
ви ще зак ла ду освіти, де сис те ма освітніх пос луг ґрун туєть ся на прин -
ципі за без пе чен ня ос нов но го пра ва дітей на освіту та пра ва здо бу ва ти
її за місцем про жи ван ня, що пе ред ба чає нав чан ня ди ти ни з особ ли -
ви ми освітніми пот ре ба ми в умо вах за галь но освітнь о го зак ла ду. 
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Інклю зив на освіта при ць о му вис ту пає підхо дом, який до по ма гає
адап ту ва ти освітню прог ра му та нав чаль ноUви хов не се ре до ви ще до
пот реб учнів, які відрізня ють ся своїми нав чаль ни ми мож ли вос тя ми. 

Се ред пер шо чер го вих кроків у нап рямі ство рен ня інклю зив но -
го се ре до ви ща вба ча ють ся такі: відмо ва від сте ре о тип них пог лядів
на вчи телів, учнів і нав чаль ний про цес; сфор му ва ти в школі ат мос -
фе ру, ос но ва ну на іде ях інклюзії; роз бу до ва шко ли як гро ма ди; зо -
се ред жен ня на співпраці, а не на кон ку ренції; при щеп лю ван ня віри
в свої си ли кож но му чле ну шкіль но го ко лек ти ву. 

Не обхідни ми умо ва ми фор му ван ня інклю зив но го освітнь о го
се ре до ви ща в за галь но освітніх нав чаль них зак ла дах є: виз нан ня пе да -
го гом не обхідності ви ко рис тан ня різно манітних нав чаль них під хо -
дів з ура ху ван ням різних стилів нав чан ня, тем пе ра мен ту й осо бис тос ті
ок ре мих дітей; адап тація нав чаль них ма теріалів для ви ко рис тан ня
поUно во му, підтри му ю чи са мостійний вибір ди ти ни в про цесі нав -
чан ня у класі; ви ко рис тан ня різних варіантів об’єднан ня дітей
у гру пи; на ла год жен ня співробітницт ва та підтрим ки се ред учнів
кла су; ви ко рис тан ня ши ро ко го спект ра за нять, прак тич них вправ і
ма теріалів, що відповіда ють рівню роз вит ку ди ти ни.
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ІНКЛЮ ЗИВ НА ОСВІТА 
ЯК НЕ ОБХІДНА СКЛА ДО ВА СУ ЧАС НО ГО СВІТУ

Тка чен ко Н.О.,
стар ший вик ла дач ка фед ри до ку мен тоз на в ства та інфор маційної діяль ності,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій
Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

tkarenkon@gmail.com

Ано тація. Од ним з провідних нап рямків дер жав ної політи ки в га лузі
освіти в усь о му світі є вирішен ня пи тань інклю зив ної освіти лю дей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, оскіль ки у су час но му суспільстві пріо ри -
тет на бу ває зна чущість лю ди ни не за йо го ак ту аль ни ми чи по тенційни -
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ми мож ли вос тя ми, а са мим фак том йо го існу ван ня, ідеєю са моцін -
ності лю ди ни, в то му числі і з об ме жен ня ми.

Аnnotation. One of the provinces of the state in the sphere of knowledge
in the world of the world is the power of the people who are ill at ease with the
delicacies of the people, the problems in the everyday life of the people are not
important for the people, not for the yogi, but for the potentialities themselves,
and for the fact of the self2number and number of obmenennami.

Ак ту альність те ми досліджен ня. Сь о годні світ заз нає транс фор -
мацію підходів до освіти і до соціокуль тур ної по ведінки в ціло му.
Це зу мов ле но пе ре орієнтацією суспільства на роз ви ток і фор му ван -
ня осо бистісних якос тей лю ди ни. Ха рак тер ним для XXI століття
є ро зуміння то го, що тіль ки са мо ре алізація осо бис тості є го лов ною
ме тою будьUяко го соціаль но го роз вит ку. Ці зміни в суспільній
свідо мості вик ли ка ли по я ву но вої мо делі освіти, яка спи раєть ся на
підхо ди і по нят тя, ви роб лені су час ною прак ти кою. До них мож на
віднес ти по нят тя «інклю зив на освіта».

В про цесі істо рич но го роз вит ку освітня сис те ма лю дей з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми пройш ла шлях від ізо ляції до інклюзії. Історію
нав чан ня лю дей з особ ли вос тя ми роз вит ку мож на умов но поділи ти на
такі ета пи: з по чат ку до се ре ди ни 60Uх років ХХ століття — ізо ляція
лю  дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, з се ре ди ни 60Uх до се ре ди ни 80Uх ро -
ків — інтег ру ван ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми в су спіль не жит тя,
а з се ре ди ни 80Uх років ХХ століття до те перішнь о го ча су — інклюзія [2].

На сь о годні в світі інклюзія виз на на більш роз ви не ною, гу ман -
ною і ефек тив ною сис те мою освіти не тіль ки лю дей з особ ли ви ми
пот ре ба ми, а й здо ро вих лю дей. Інклюзія дає пра во на освіту кож но -
му не за леж но від відповідності або невідповідності кри теріям
освітньої сис те ми. Освітній зак лад ви ко нує не тіль ки освітні функції,
але і є ос нов ною сфе рою життєдіяль ності лю ди ни, що нав чаєть ся.

Че рез по ва гу і прий нят тя індивіду аль них особ ли вос тей у кож но-
го з них відбу ваєть ся фор му ван ня осо бис тості, що має свою влас ну
освітню по зицію. Лю ди з особ ли ви ми пот ре ба ми, що нав ча ють ся
в зак ладі освіти зна хо дять ся в ко лек тиві, нав ча ють ся взаємодіяти
один з од ним, ви бу до ву ва ти взаєми ни, спіль но твор чо вирішу ва ти
освітні проб ле ми. Мож на го во ри ти про те, що інклю зив на освіта
роз ши рює осо бистісні мож ли вості всіх, до по ма гає ви ро би ти такі
якості, як гу манність, то ле рантність, го товність до до по мо ги. Ін -
клю зив на освіта є прин ци по во но вою сис те мою, де осо би що на -
вча  ють ся та вик ла дачі пра цю ють над спіль ною ме тою — дос туп ною
і якісною освітою для всіх без ви нят ку осіб [1].
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Од ним з ком по нентів інклю зив но го суспільства яв ляєть ся інклю -
зив на сис те ма освіти, що розг ля даєть ся не як ста тич на ка те горія, яка
до сить важ ко піддаєть ся змінам, а як ди намічний про цес, що спря мо -
ва ний на постійне прис то су ван ня умов нав чан ня до індивіду аль них
особ ли вос тей кож ної осо би, що нав чаєть ся з особ ли ви ми пот ре ба ми. 

Інклю зив на освіта є за галь на, рівноцінна для всіх учас ників осві -
та, за до по мо гою якої ко жен змо же виріши ти свої зав дан ня со ціа -
лізації, але по бу до ва та кої освіти ви ма гає від про фесіоналів не ли ше
за галь них, прий ня тих в сфері освіти ком пе те нт нос тей, а ще й тих,
що до по ма га ють по до лан ню спе цифічних труд нощів при ство ренні
спіль ності осіб, що нав ча ють ся, у яких до сить ба га то відміннос тей.

В да ний час у вітчиз ня но му освітнь о му прос торі в рам ках ре -
фор ми освіти здійснюєть ся масш таб на ре алізація інно ваційних
підходів до нав чан ня і ви хо ван ня лю дей з осо ба ми пот ре ба ми.

Інклю зив на освіта доз во ляє на да ва ти сис тем ну комп ле кс ну до -
помо гу в соціалізації лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми. Ре сурс освіт -
нь о го і соціаль но го роз вит ку пов’яза ний не тіль ки з мож ли вос тя ми
осо би та її сім’ї, але в пер шу чер гу з мож ли вос тя ми і ре сур са ми са мо -
го освітнь о го се ре до ви ща, що вклю чає в се бе різні суб’єкти. Вклю -
чен ня лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми в за галь не освітнє се ре до ви -
ще знач но підси лює по тенціал роз вит ку і са мо виз на чен ня у осо би
з особ ли ви ми пот ре ба ми, що нав чаєть ся в умо вах су час ної освіти.
Мож ли вості освітнь о го се ре до ви ща в умо вах ре алізації інклю зив -
ної освіти ма ють знач но вищі мож ли вості тра диційно го пси хо ло го-
пе да гогічно го суп ро во ду лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми та їх сімей.

З ме тою ор ганізації інтег ро ва но го нав чан ня і впро вад жен ня
ефек тив них інклю зив них тех но логій в освітній про цес про ве де но
на рівні дер жа ви про во дить ся низ ка за ходів, в то му числі по роз роб -
ці освітніх прог рам для лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. З ме тою
фор му ван ня про фесійних і осо бистісних ком пе тенцій всіх зацікав -
ле них в інклю зивній освіті роз роб лені і впро вад жу ють ся в прак тич -
ну діяльність зак ладів освіти інклю зивні прог ра ма.

От же, інклю зив на освіта на дає мож ливість кожній лю дині ре алізу -
ва ти свої пот ре би в роз вит ку і рівні пра ва в от ри манні адек ват но го сво -
їм рівнем роз вит ку освіти не за леж но від соціаль но го ста ну, націо наль -
 ної чи кон фесійної при на леж ності, фізич них і ро зу мо вих здібнос тей.
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Ано тація. Те зи прис вя че но ак ту альній проб лемі ство рен ня інклю -
зив но го освітнь о го прос то ру ВНЗ. Оха рак те ри зо ва но центр соціаль ної
інклюзії як суб’єкт ство рен ня інклю зив но го освітнь о го прос то ру. Опи -
са но нап ря ми діяль ності цент ру соціаль ної інклюзії. Розг ля ну то особ -
ли вості функціону ван ня цент ру соціаль ної інклюзії ВНЗ.

Annotation. The theses are dedicated to the actual problem of creating
an inclusive educational space of higher educational institutions. The centre
of social inclusion is characterized as the subject of creating of an inclusive
educational space. The directions of activity of the centre of social inclusion
are described. The peculiarities of functioning of the centre of social inclusion
at higher educational institutions are reviewed.

Нев же га даєш, що при ми ло се рд на й
дба ла матір на ша при ро да за чи ни ла їм

двері до щас тя, став ши для них ма чу хою?
Г. Ско во ро да.

Сь о годні ми є свідка ми та ак тив ни ми учас ни ка ми ре фор ма цій -
них змін в роз вит ку інклю зив ної освіти в Ук раїні. Підпи сан ня За -
ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про освіту»
що до особ ли вос тей дос ту пу осіб з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми
до освітніх пос луг» [1; 2; 3], зат ве рд жен ня По ло жен ня що до інклю -
зив ноUре су рс них центрів [4], прий нят тя Роз по ряд жен ня про
«Національ ну сис те му інсти туційно го дог ля ду та ви хо ван ня дітей
на 2017–2026 ро ки» [5] пе ред ба чає пос ту по вий пе рехід від інсти -
туційно го дог ля ду та ви хо ван ня до інклю зив но го нав чан ня в за -
галь но освітній сис темі.

Ре фор маційні зміни, зу мов лені соціаль ною зна чущістю проб -
ле ми рівно го дос ту пу до якісної освіти, які відбу ва ють ся сь о годні
в за галь но освітній сис темі, а Універ си те том «Ук раїна» ре алізу ють ся
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вже більш ніж де ся тиліття, свідчать про важ ли ву місію ство рен ня
умов для без бар’єрно го здо бут тя мо лод дю з інвалідністю ви щої освіти.

До ве де но, що однією з го лов них умов ство рен ня інклю зив но го
освітнь о го прос то ру для сту дентів з інвалідністю є на явність та ак -
тив не функціону ван ня Цент ру соціаль ної інклюзії (далі — ЦСІ), як
струк тур но го підрозділу ВНЗ. Розк риємо особ ли вості ро бо ти ЦСІ
на прик ладі Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій
Універ си те ту «Ук раїна».

Ос нов ним приз на чен ням ць о го підрозділу є за без пе чен ня рів -
ного дос ту пу до якісної ви щої освіти сту ден там з інвалідністю шля хом
ор ганізації їх нав чан ня у ВНЗ на ос нові зас то су ван ня осо бистіс -
ноUорієнто ва них ме тодів нав чан ня, з ура ху ван ням індивіду аль них
особ ли вос тей нав чаль ноUпізна валь ної діяль ності та ких сту дентів та
фор му ван ня інклю зив ної ком пе те нт ності вик ла дачів.

Не обхідни ми фахівця ми у штаті ЦСІ є: керівник цент ру, до
функ  цій яко го вхо дять пла ну ван ня, ко ор ди нація, аналіз, моніто -
ринг діяль  ності підрозділу; ко ор ди на тор зв’язків ЦСІ з абітурієнта -
ми і сту ден та ми з інвалідністю з профіль ни ми вик ла да ча ми; опе ра тор
Інтер нет-ре сур су; ме то дист фізич ної ре абілітації, соціаль ний пе да -
гог та прак тич ний пси хо лог; пе рек ла дач ук раїнсь кої жес то вої мо ви
і за пот ре бою ло го пед, де фек то лог, тиф ло пе да гог. 

Нап ря ма ми діяль ності ЦСІ:
1. Роз ви ток інклю зив ної ком пе те нт ності [6] сту дентів та вик ла -

дачів.
2. Профілак тич на ро бо та (пре венція інто ле ра нт ності, ган ди ка -

пізму, булінгу).
3. Пси ходіаг нос тич на ро бо та:
— про ве ден ня про форієнтації та комп ле кс ної оцінки абіту рієн тів

(фізич но го та мов леннєво го роз вит ку; когнітив ної та емоційно-
воль о вої сфе ри) з ме тою виз на чен ня особ ли вих освітніх пот реб,
в то му числі ко ефіцієнта інте лек ту, й роз роб ки ре ко мен дацій що до
прог ра ми нав чан ня, особ ли вос тей ор ганізації пси хо ло гоUпе да го -
гічної до по мо ги відповідно до по тенційних мож ли вос тей пси хо фі -
зич но го роз вит ку;

— діаг нос ти ка сту дентів з ме тою досліджен ня адап тив ності,
схиль ності до дест рук тив них станів, ви яв лен ня став лен ня до хво ро -
би й інших по каз ників за пот ре бою.

4. Впро вад жен ня новітніх освітніх тех но логій, зок ре ма тех но -
логій дис танційно го нав чан ня, спеціаль них ме то дик зас то су ван ня
су час них тех но логічних за собів нав чан ня сту дентів з інвалідністю.
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5. Кон суль та тив на діяльність (пси хо логічна, ме ди коUре абілі та -
ційна, пра во ва).

6. Пси хо логічна, фізич на та пе да гогічна ко рекція (роз роб ка та
ре алізація індивіду аль ної ко реційної прог ра ми для сту дентів з ін ва -
лідністю).

7. Ор ганізація та за без пе чен ня без бар’єрно го архітек тур но го
се ре до ви ща (в то му числі вста нов лен ня пан дусів з дот ри ман ням
архітек тур них норм, за без пе чен ня відповідності ши ри ни двер них
прорізів та прис то су ван ня санітар ноUгігієнічних кімнат для ко рис -
ту ван ня інвалідни ми візка ми то що);

8. Ор ганізація співробітницт ва та на у ко вих зв’язків з соціаль -
ни ми парт не ра ми в кон тексті роз вит ку інклю зив ної освіти.

Крім ць о го, з 2016 р. в ЦСІ ХІСТ Універ си те ту «Ук раїна» з’явив  ся
ще один нап рям ро бо ти — пси хо ло го2пе да гогічний суп ровід нав чан ня
сту дентівUвійсь ко вос луж бовців, що по вер ну ли ся з зо ни АТО. Ак ту аль -
ність виз на чен ня ць о го нап ря му по ля гає в то му, що воїнам АТО до -
во дить ся прис то со ву ва ти ся до умов мир но го, цивіль но го соціуму,
а для ць о го однією з го лов них умов є опа ну ван ня но вої невійсь ко -
вої спеціаль ності та по даль ше пра цев лаш ту ван ня, що доз во лить
і на далі при но си ти ко ристь суспільству й ро дині. Особ ли во ак ту аль -
ним це пи тан ня є для війсь ко вос луж бовців, які в ре зуль таті бойо вих
дій на Сході Ук раїни от ри ма ли по ра нен ня, або інвалідність. В ме -
жах ць о го нап ря му ЦСІ, по2пер ше, сис те ма тич но здійснює до по мо гу
в адап тації сту дентів ви ще оз на че ної ка те горії при вступі до інсти ту -
ту та під час ви пус ку: чітка ро бо та ЦСІ з по пе ред жен ня конфліктів
в сту де нтсь ко му ко лек тиві; ор ганізація сис те ми соціаль ноUпси хо -
логічної са мо до по мо ги; роз ши рен ня та пог либ лен ня соціаль но го
досвіду че рез ор ганізацію та са мо ор ганізацію змістов но го куль тур -
но го дозвілля то що. По2дру ге, ре алізація гнуч кої сис те ми нав чан ня
для сту дентів, які не мо жуть постійно відвіду ва ти ау ди торні за нят тя
че рез ліку ван ня в госпіта лях або служ бові відряд жен ня, за до по мо -
гою сис те ми Інтер нетUсуп ро во ду нав чан ня (плат фор ми МООDLE).
По2третє, здійсню ють ся постійні на у кові досліджен ня проб лем
воїнів АТО та членів їх сімей в Ук раїні та ме тодів їх вирішен ня, а та -
кож по ши рен ня їх ре зуль татів че рез публікації у фа хо вих ви дан нях,
про ве ден ня на у ко воUпрак тич них кон фе ренцій, круг лих столів,
семінарів то що, в яких працівни ки ЦСІ ма ють мож ливість пре зен -
ту ва ти свій досвід ро бо ти зі сту ден та ми ви ще оз на че ної ка те горії.

Та ким чи ном, до ве де но, що ЦСІ є од ним з ре зуль та тив них суб’єк -
тів ство рен ня інклю зив но го освітнь о го прос то ру, та за без пе чує всі
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не обхідні умо ви для нав чан ня «особ ли вих» сту дентів на рівних умо вах
з інши ми в кон тексті гу манізації та де мок ра ти зації ви щої освіти.
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Ано тація. Розг ля да ють ся пи тан ня ре алізації пра ва на освіту та
ро бо ту лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Виз на ча ють ся соціальні, еко -
но мічні та юри дичні проб ле ми інклю зив ності освітнь о го прос то ру
в Ук раїні. Вка зуєть ся на не обхідність комп ле кс них підходів у ре -
алізації пра во вої політи ки у сфері інклю зив ної освіти.

Annotation. The article deals with ritght to education of with special needs.
Identify social, economic and legal problems of inclusive educational space
in Ukraine. Indicate need for integrated approaches in realization of legal
policy in field of inclusive education.
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Інвалідність як соціаль не яви ще при та ман не кожній дер жаві,
оскіль ки рівень інваліди зації жи телів пла не ти сь о годні ста но вить
по над 1,5 міль яр да осіб.

Без за пе реч ним пріори те том дер жав ної політи ки є за без пе чен -
ня пра ва лю ди ни на освіту та ро бо ту. І од ним із пер шо чер го вих зав -
дань є не гай не вирішен ня проб ле ми без пе реш код но го дос ту пу лю дей
з особ ли ви ми пот ре ба ми до зак ладів освіти [1]. То му не обхідною
умо вою до сяг нен ня спри ят ли во го ду хов но го ста ну роз вит ку нації, ви-
со ко го рівня соціаль ної зрілості і мо раль ності суспільства є от ри ман -
ня освіти, пра цев лаш ту ван ня та про фесійна ре абілітація інвалідів.

Про те тіль ки де сять інвалідів із ста, віднов лю ють свою здат -
ність до праці, та со рок до нав чан ня, що спри чи няє соціаль ну нап -
ру гу, бідність, не за хи щеність, ма теріаль ну і мо раль ну дег ра дацію
осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми та їх сімей. 

А це ви ма гає фор му ван ня но вої філо софії дер жав ної політи ки по
відно шен ню до лю дей з інвалідністю, про ве ден ня кар ди наль них ре -
форм в існу ючій сис темі освіти, які б га ран ту ва ли всім осо бам з ін ва лід -
 ністю рівні мож ли вості дос ту пу до всіх рівнів освіти уп ро довж жит тя.

Ос танніми ро ка ми дер жа вою зроб ле но певні кро ки на шля ху
до зап ро вад жен ня інклю зив ної освіти, яка до сь о годні в Ук раїні роз -
ви ва лась як екс пе ри мен таль на діяльність, а дер жа ва по вин на прий -
ня ти рішен ня що до ство рен ня зла год же но го комп ле кс но го ме -
ханізму дер жав но го уп равління та кою освітою. У ре зуль таті та ких
дій бу де до сяг ну то очіку ва ний ре зуль тат: ефек тив на соціалізація
осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми шля хом інклю зив ної освіти.

Інваліди відно сять ся до соціаль ноUвраз ли вої ка те горії на се лен -
ня, що пот ре бу ють пер шо чер го вої до по мо ги з бо ку дер жа ви. Во ни
вик ли ка ють пот ре бу в особ ли во му ме ханізмі соціаль но го за хис ту,
спря мо ва но му на підтрим ку чи на дан ня пев но го рівня життєза без -
пе чен ня та пот ре бу ють по си ле ної дер жав ної підтрим ки і, відпо від но,
адап тації сис те ми соціаль но го за хис ту на се лен ня до та ких ре алій.

Для осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми шлях до про-
фесійно го успіху уск лад не ний не ли ше ва да ми здо ров’я, але й со ці -
аль ни ми та пси хо логічни ми проб ле ма ми, які завж ди суп ро вод жу ють
хво ро бу чи трав му, що по род жу ють інвалідність. То му, од ним з нап ря -
мів комп ле кс но го вирішен ня цих проб лем є про фесійне нав чан ня
інвалідів робітни чим про фесіям в спеціалізо ва них ре абілітаційних
та ви щих нав чаль них зак ла дах.

В Ук раїні інвалідам за без пе чуєть ся пра во пра цю ва ти на під при -
ємствах, в ус та но вах і ор ганізаціях, зай ма ти ся підприємниць кою та

міждисциплінарний підхід Секція І



іншою тру до вою діяльністю, яка не за бо ро не на за ко ном. Про те, на
прак тиці не вдаєть ся ре алізу ва ти заз на че не в повній мірі [2].

Пос ту по во фор муєть ся ак тив на дер жав на політи ка зай ня тості
інвалідів, що не тіль ки доз во лить у по даль шо му підви щи ти ефек -
тивність ви ко рис тан ня тру до во го по тенціалу країни, але й ство рить
умо ви для знач ної чи сель ності лю дей з інвалідністю для ре алізації
се бе у якості пов ноцінних гро ма дян Ук раїни. Ра зом з тим існу ють
бар’єри та проб ле ми у сфері зай ня тості інвалідів.

Зад ля вирішен ня на яв них ак ту аль них проб лем у сфері зай ня -
тості інвалідів не обхідно: зап ро ва ди ти прак ти ку ство рен ня ор гані -
за цій, що прий ма ють на ро бо ту осіб, яких не мож ли во пра цев лаш -
ту ва ти част ко во або на пов ний період для ро бо ти на зви чай но му
підприємстві або на до му, для здійснен ня не за леж ної про фесійної
діяль ності; вив чи ти по зи тив ну прак ти ку дер жав що до фінан су ван -
ня за ходів що до зай ня тості інвалідів; удос ко на ли ти існу ю чу сис те му
про фесійної ре абілітації; зап ро ва ди ти підго тов ку в Ук раїні ер го но -
містів з ор ганізації ро бо чо го місця для осіб з інвалідністю; роз ши рити
фор ми сти му лю ван ня ро бо то давців до пра цев лаш ту ван ня інвалі -
дів; ре алізу ва ти політи ку ефек тив ної підтрим ки на дом ної праці та
са мо зай ня тості інвалідів.

Пра во на освіту та пра цев лаш ту ван ня є од ним із ос нов них для
су час но го світо во го уст рою. Ство рен ня на леж них умов для ре -
алізації освіти та ро бо ти лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми об’єктив -
но за без пе чить вер хо ве н ства пра ва та де мок ра ти зацію і гу манізацію
соціаль но го се ре до ви ща. Оскіль ки інклю зив на освіта є новітнь ою
фор мою, во на сти каєть ся з ря дом еко номічних, соціаль них, юри -
дич них, ор ганізаціноUме то до логічних та мен таль них пе ре пон. Про -
те інклю зивність має ва гомі по зи тивні чин ни ки для дер жа ви, су -
спільства, так і ок ре мо го індивіду ума. Роз ви ток інклю зив ної освіти
є проб ле мою комп ле кс но го ха рак те ру, то му тіль ки юри дич ним
інстру мен тарієм виріши ти її не мож ли во.

Літе ра ту ра

1. Дер жав не уп равління : навч. посіб. / [А. Ф. Мель ник, О. Ю. Обо лен сь -
кий, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко]; за ред. А. Ф. Мель ник. — К. : Знан -
ня-Прес, 2013. — 343 с.

2. Ми сюк Ю.І. Проб лемні ас пек ти інклю зив ної освіти: комп ле кс ний
підхід:Збірник на у ко воUме то дич них праць; Освіта, еко номіка, ре абілі та -
ція: м. Кам’янецьUПодільськ 2017 р. «Асіома».
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ПРОБ ЛЕ МА 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСО БИС ТОСТІ СЛА БО ЗО РИХ ШКО ЛЯРІВ

У СЕ РЕДНІХ І СТАР ШИХ КЛА САХ 

Чунін М.
Сту дент 6 кур су нап ря му «Соціаль на ро бо та»

Жи то мирсь ко го еко номіко2гу манітар но го інсти ту ту 
ВНЗ «Універ си тет «Ук раїна»

maximchunin@gmail.com

Ано тація. Розк ри ва ють ся ак ту альні пи тан ня соціалізації осо бис -
тості сла бо зо рих шко лярів. Проб ле ма гар монійної ре алізації сис те ми
фор му ван ня соціалізації осо бис тості ди ти ни завж ди бу ла ак ту аль на. 

Annotation. Reveals the actual questions of socialization of the per so -
nality of the blind2faced pupils. The problem of harmonious implementation
of the system of formation of the socialization of the child’s personality has
always been relevant. 

Вчи те лю літе ра ту ри, пра цю ючо му зі сла бо зо ри ми діть ми, не -
обхідно уяв ля ти особ ли вості ме то до логії пред ме та літе ра ту ри в ко -
рекційній школі. Потрібно пам’ята ти, що нес та ча зо ру вис ту пає
тією проб лем ною зо ною, яка фор мує цілісно — смис лові підста ви
са мо виз на чен ня лю ди ни в соціумі, закріплю ючи йо го Я — ОБ РАЗ,
сфор мо ва ний пер вин ни ми прак ти ка ми соціалізації в по чат ковій
школі і за без пе чує стар тові мож ли вості для дітей з по ру шен ням зо -
ру в до рос ле жит тя. Про істо рич не ми ну ле лю ди ни на пи са но ба га -
то. Але не див ля чись на це, за ли шаєть ся ве ли ке праг нен ня лю дей
до осяг нен ня се бе, оцінки своєї осо бис тості. 

Відо мо, що діти з ос лаб ле ним зо ром во лодіють більш тон кою
психікою, у них мо же спос теріга ти ся зат рим ка психічно го та ро зу мо -
во го роз вит ку і роз лад цент раль ної нер во вої сис те ми. Вчи те лю ук ра -
їнсь кої літе ра ту ри, пра цю ючо му зі сла бо зо ри ми діть ми, не об хідно
зна ти особ ли вості ме то до логії, вміти ви бу до ву ва ти пев ну ієрархію
зав дань у про цесі нав чан ня для до сяг нен ня ме ти — соціалізації осо -
бис тості че рез пред мет «Літе ра ту ра». Ак ту альність вик ла дан ня
пред ме та літе ра ту ри в школі для дітей зі зни же ним зо ром дик туєть -
ся пси хо логічни ми особ ли вос тя ми дітей з по ру шен ням зо ру:

— поUпер ше, підви ще ною чут ливістю ди ти ни до несп ра вед ли -
вості, яка іноді пе ре рос тає в аг ре сивність по відно шен ню до ото чу -
ю чих йо го лю дей і нав ко лишнь о го світу;

— поUдру ге, по чут тям соціаль ної враз ли вості й не за хи ще ності;
— поUтретє, по чут тям при ре че ності і зневіри у власні сіли.
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І то му в школі для дітей зі зни же ним зо ром пред мет «Літе ра ту -
ра», крім нав чан ня за галь но освітнім на вич кам: чи та ти, аналізу ва -
ти, ду ма ти, мірку ва ти, бе ре на се бе і до дат ко ву функцію — адап -
тація дітей до су час них умов. У рам ках зак ла ду ця функція, ра зом із
за галь но освітніми зав дан ня ми пред ме та «Літе ра ту ра» є не менш
важ ли вою і зна чи мою. Літе ра ту ра як дис ципліна та кож містить і ви-
ховні зав дан ня: ви хо ван ня ініціатив ності, підприємли вості, по до -
лан ня конф рон таційних ус та но вок в учнівсь ко му се ре до вищі. Але
го лов не, зроб ле на спро ба виріши ти ко рекційні зав дан ня, тоб то
«Профі лак ти ка вто рин них відхи лень», знят тя ста ну нев пев не ності,
нас то ро же ності — «я не та кий як усі», аг ре сив ності до нав ко лишнь -
о го світу і лю дям. Го лов не, на тлі су час ної за галь ної низь кої куль ту -
ри, пов сяк ден но го нед ба ло го став лен ня до по нять мо раль ності,
щоб у ди ти ни з’яви ло ся відчут тя зна чу щості, потрібності се бе для
друзів, сім’ї, суспільства че рез ре алізацію своїх влас них здібнос тей,
умінь, знань. Вчи те лю важ ли во вміти заціка ви ти ди ти ну не тіль ки
в про чи танні тво ру, але і в ро боті над ним. Про цес «пе ре не сен ня»
си ту ацій і ха рак терів з ху дожніх творів у ре аль ну дійсність на зи -
ваєть ся ак ту алізацією. Ак ту алізація те ми, ха рак терів, ідеї ху дожнь -
о го тво ру є невід’ємною час ти ною вив чен ня пред ме та «Літе ра ту ра».
Са мо виз на чен ня і са мо ре алізація не мож ливі без свідо мої ро бо ти
са мої осо бис тості з фор му ван ня діяль но — воль о во го ха рак те ру. На
жаль, у дітей з ос лаб ле ним зо ром, як пра ви ло, по га но сфор мо вані
такі соціаль но — по зи тивні ри си ха рак те ру як доб ро та, чуйність,
ввічливість, тер пимість, чесність, чуйність. «Ви хо ван ня да них рис
ха рак те ру у сла бо зо рих дітей ут руд не но без ак ту алізації са мо ви хо -
ван ня, все це відбу ваєть ся внаслідок асоціаль но го досвіду, на бу то го
в ран нь о му ди тинстві і низь кої мо ти вації до соціаль но — прий нят -
но го спо со бу жит тя». У про цесі ак ту алізації са мо ви хо ван ня дітей
з по ру шен ням зо ру не обхідна підтрим ка у фор му ванні у них уяв -
лен ня про по зи тивні ри си ха рак те ру, «зас воєнні по зи тив них
соціаль них норм», пра вил по ведінки і спілку ван ня, мо ти вації до
зміни осо бистісних якос тей, в ово лодінні по ведінко ви ми на вич ка -
ми, ви роб ленні ко рис них зви чок, що ле жать в ос нові фор му ван ня
рис ха рак те ру. На фор му ван ня всь о го ць о го по винні бу ти спря мо -
вані уро ки літе ра ту ри. Та ким чи ном, ос нов ний ак цент у вик ла данні
уроків літе ра ту ри в школі для сла бо зо рих дітей бу дуєть ся з ура ху -
ван ням реф лек сив них особ ли вос тей учнів. 
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СЕКЦІЯ IІ

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

НТЕ ЛЕ БА ЧЕН НЯ ЯК ФАК ТОР ВПЛИ ВУ 
НА ПРО Я ВИ АГ РЕ СИВ НОСТІ 

Бе не дюк І., сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»
Жи то мирсь ко го еко номіко2гу манітар но го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»

к.тел.(0412) 43289214
На у ко вий керівник Бу ро ва Г.В., к.соц.н., доцент кафедри кафедри соціальної роботи,

Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Стат тя прис вя че на проб лемі впли ву те ле ба чен ня на
рівень аг ре сив ності лю дей. статті вка зані ос новні спо со би не га тив но -
го впли ву ЗМІ на осо бистість та на ве денні емпіричні дані сто сов но
то го, яким чи ном за со би ма со вої інфор мації впли ва ють на свідомість
осо бис тості. 

Annotation. The article is devoted a problem of influence of TV on level
of aggression of people. In article the specified basic ways of negative influ -
ence of mass2media on the person also are specified empirical data concer -
ning how mass media influence consciousness of the person. 

Як відо мо, аг ре сивність невід’ємною час ти ною жит тя су спільст -
ва. Але фор ми її про явів мо жуть бу ти різни ми як без печ ни ми так і ціл -
ком неп ри пус ти ми ми. В наш час існу ють такі за галь новідомі за со би
поши рен ня інфор мації як Те ле ба чен ня та Інтер нет. Во ни, як відо мо
відігра ють важ ли ву роль фор му ванні аг ре сив ної по ведінки в мо ло -
діжно му се ре до вищі. Мож ли во заз на чи ти те, що ши ро ке по ши рен ня
те леп рог рам із сю же та ми на силь ства за хоп лен ня ни ми лю дей вик ли -
ка ють гост ру кри ти ку соціологів, пе да гогів, пси хо логів, які вва жа -
ють, що сце ни на силь ства на ек рані філь ми жахів роб лять мо лодь
більш аг ре сив ною та жорс то кою. Навіть в наш час ак тив но три ває
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дис кусія про те, чи впли ва ють сце ни на силь ства на лю дей як са ме це
відбу ваєть ся. Так, ста тис ти ка повідом ляє, що найбільш по пу ляр них
те левізійних прог ра мах на го ди ну транс ляції при па дає се реднь о му
біля дев’яти актів фізич ної аг ресії та вось ми актів вер баль ної аг ресії. 

У ході вив чен ня проб ле ми впли ву те ле ба чен ня на фор му ван ня
аг ре сив ної по ведінки лю ди ни Дроз до вим, нап рикінці 1990Uх років
бу ло вста нов ле но, що ук раїнсь кий гля дач на своєму те ле ек рані ба -
чить сце ни аг ресії в се реднь о му раз на кожні 6 хви лин, період 19.00
до 23.00, ко ли біля ек ра ну зби раєть ся найбіль ша ау ди торія, цей
умов ний інтер вал збіль шуєть ся до 12 хви лин [1, 137]. 

Перші спро би ви я ви ти вплив те ле ба чен ня на мо лодіжну зло -
чинність відно сять ся до по чат ку 20 століття. Найбіль шою мірою
проб ле ма «аг ре сив но го те ле ба чен ня» вив ча ла ся соціаль ни ми пси хо -
ло га ми США (С.Феш бах, А.Си гал, Л.Бер ко витц), що по яс ню єть ся
пев ною спе цифікою аме ри кансь ко го те ле ба чен ня. Так, тіль ки 1969 р.
в се реднь о му 9 аме ри кансь ких те ле пе ре дач із 10 місти ли сце ни на -
силь ства. 1981р. ця част ка ста ла мен шою, але усе ще скла да ла 2 з 3.

А.Бан ду ра та йо го ко ле ги про дов жи ли досліджен ня, що прис вя-
чені впли ву те левізійних об разів на силь ства на людсь ку по ведінку
[2, 401] кла сич но му «дослідженні ляль кою Бо бо» (1965 р.) во ни ма -
ли намір пе ревіри ти гіпо те зу, що аг ресія од ним типів по ведінки,
нав чан ня яко му мо же відбу ва ти ся че рез мо де лю ван ня. Во ни зо се -
ре ди ли ся на дітях дошкіль но го віку, прий няв ши при пу щен ня, що
46 до сить знач на час ти на осо бис тості до рос ло го фор муєть ся пе ре -
жи ван ня ми ди ти н ства. Дітям де мо н стру ва ли ко рот ко мет ражні
філь ми, яких до рос лий до сить во ро жим спо со бом по во див ся ве ли -
кою ляль кою. Після пе рег ля ду сцен дітям про по ну ва ло ся пог ра ти
хто що хо че про тя гом пев но го ча су (10–20 хв.), екс пе ри мен та тор
цей час уваж но сте жив за діть ми, фіксу ю чи їх по ведінку. Ре зуль та ти
по ка за ли, що час ти на дітей копіюва ли по ведінку ак то ра. Інше їхнє
досліджен ня 50–60Uх ро ках успішно про де мо н стру ва ло ефект мо -
де лю ван ня дітей, але цій ро боті не пе ревіря ло ся, чи бу дуть діти пе -
ре но си ти ви ди по ведінки, що мо де люєть ся, нові си ту ації. ті ви ди
по ведінки, нав чан ня яким відбу ва ло ся зга да но му дослідженні, не
ма ли ве ли кої подібності аг ресії. Во ни виріши ли виз на чи ти, чи бу дуть
діти, що спос теріга ли аг ресію одній си ту ації, по во ди ти се бе потім
аг ре сив но іншій, навіть як що аг ре сив на мо дель вже не бу де при сут -
ня ній, наскіль ки зна чимі ефек ти післядії пе ре но су, чи фор му ю чий
вплив аг ре сив них «зразків» на аг ре сив ну по ведінку спос терігачів.
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Їхні очіку ван ня бу ли ясні: «Відповідно до прог но зу суб’єкти, яким
бу дуть пред’яв лені аг ре сивні мо делі, ста нуть відтво рю ва ти аг ре -
сивні дії, схожі діями своїх мо де лей, бу дуть що до ць о го відрізня ти -
ся як від суб’єктів, яким бу ли пред’яв лені не аг ре сивні мо делі, так
від суб’єктів, яким ніякі мо делі заз да легідь не бу ли пред’яв лені». 

Ме тою про ве ден ня да них досліджень бу ло з’ясу ва ти наскіль ки
діти підда ють ся впли ву ре алістич но го зоб ра жен ня на силь ства на
те ле ба ченні за різний проміжок ча су — від кіль кох днів до декіль кох
де ся тиліть. 

Екс пе ри мен ти по ка за ли, що за лежність між спос те ре жен ням
на силь ства аг ре сивністю не мож на вва жа ти од ноз нач но вста нов ле -
ною [3, 43]. Ймовірність більш яск ра во го про я ву аг ресії після пе -
рег ля ду гост ро сю жет ної прог ра ми не ве ли кою. Біль ше то го, існує
ве ли чез на кількість фак торів, що впли ва ють на кількість здійсне них
аг ре сив них дій, вплив кож но го з них ок ре мо нез нач ним. Ве ли ка
кількість да них підтве рд жує те, наскіль ки руйнівно впли ває те ле ба -
чен ня на свідомість по ведінку лю ди ни. Так, ком панією «Mediasco pe»
ре зуль таті аналізу сітки мов лен ня бу ло вста нов ле но, що 60% прог -
рам місти ли сце ни на силь ства (1998). За ре зуль та та ми досліджен ня
«Національ не досліджен ня те левізійно го мов лен ня» США 57% те -
ле мов лен ня пов’яза но де мо н страцією на силь ства (1997).

Після ба га торічних досліджень, ви ко рис тан ням найрізно ма ніт -
 ніших ме тодів прийомів, ступінь впли ву за собів ма со вої інфор ма ції
на аг ре сив ну по ведінку лю дей не бу ла з’ясо ва на ос та точ но. Вва -
жаєть ся, що те ле ба чен ня всеUта ки знач но впли ває на осо бистість та
по ведінку лю ди ни, од нак си ла йо го впли ву досі за ли шаєть ся не ви -
в че ною до кінця. Особ ли вої ува ги пот ре бує вер баль на аг ресія, яка
більшістю лю дей навіть не сприй маєть ся як про яв аг ре сив ності.
Для Ук раїни досліджен ня впли ву ЗМІ на по ши рен ня аг ре сив ності
мо лодіжно му се ре до вищі на сь о годні є не обхідни ми, в то му числі
че рез аналіз діяль ності ок ре мих ка налів.
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Ано тація. У статті на да но виз на чен ня терміну «про фесійне ви -
го рян ня». Предс тав ле но ре зуль та ти досліджен ня пси хо логічних особ -
ли вос тей синд ро му «про фесійно го ви го ран ня» у ме дич них працівників
та соціаль но2пси хо логічні де термінан ти йо го ви ник нен ня.

Annotation. The article defines the term «professional burnout». The results
of the study of the psychological features of the syndrome of «professional
bur nout» in medical workers and socio2psychological determinants of its
occurrence are presented.

Ак ту альність досліджен ня. Інтен сифікація жит тя, соціаль но-по -
літичні та соціаль ноUеко номічні зміни, які відбу ва ють ся в Ук раїні
сь о годні, ви су ва ють до працівників ме дич них ор ганізацій нові,
більш складні ви мо ги, що, бе зу мов но, впли ває на пси хо логічний
стан працівників, обу мов лює ви ник нен ня емоційно го нап ру жен -
ня, роз ви ток знач ної кіль кості про фесійних стресів. Од ним із най -
важ чих наслідків дов гот ри ва ло го про фесійно го стре су є синд ром
емоційно го ви го ран ня. 

Се ред про фесій, в яких синд ром ви го ран ня зустрічаєть ся най -
більш час то (від 30 до 90% пра цю ючих), слід заз на чи ти лікарів, вчи -
телів, пси хо логів, соціаль них працівників, рятівників, працівників
пра во охо рон них ор ганів. Май же 80% лікарів психіатрів, пси хо те ра -
певтів, психіатрівUнар ко логів ма ють різний ступінь ви ра же ності оз нак
синд ро му ви го ран ня; 7,8% — різко ви ра же ний синд ром, що ве де до
пси хо со ма тич них і пси хо ве ге та тив них по ру шень. За інши ми да ни -
ми, се ред пси хо логівUкон суль тантів і пси хо те ра певтів оз на ки синд -
ро му ви го ран ня ви яв ля ють ся в 73% ви падків; в 5% виз на чаєть ся
ви ра же на фа за вис на жен ня, яка ви яв ляєть ся емоційним вис на жен -
ням, пси хо со ма тич ни ми і пси хо ве ге та тив ни ми по ру шен ня ми.

Ак ту альність об ра ної те ми по ля гає в склад но му ха рак тері синд -
ро му емоційно го ви го ран ня, а та кож різнорідність інтерп ре тації
йо го при чин і про явів, що ви ма га ють по шу ку дослідниць ких стра -
тегій і ство рен ня відповідно го пси хо логічно го інстру мен тарію. Са ма
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про фесійна діяльність ме дич них працівників при пус кає емоційну
на си ченість, пси хофізич ну нап ру гу і ви со кий відсо ток фак торів,
що вик ли ка ють стрес. Стре сові си ту ації, що ви ни ка ють на ро боті —
це зви чай не пов сяк ден не яви ще.

Термін «про фесійне ви го рян ня» з’явив ся в пси хо логічній літе ра -
турі віднос но не дав но. Він був вве де ний аме ри кансь ким психіат ром
Х.Дж. Фре ден бер гом в 1974 році [1]. Англійсь кою мо вою цей термін
пе рек ла даєть ся як «burnout». Х.Дж.Фре ден берг ввів це по нят тя для ха -
рак те рис ти ки психічно го ста ну здо ро вих лю дей, що зна хо дять ся
в інтен сив но му спілку ванні з клієнта ми, пацієнта ми, в емоційно
на ван та женій ат мос фері при на данні про фесійної до по мо ги. Це лю ди,
які пра цю ють в сис темі «лю ди на — лю ди на»: лікарі, юрис ти, соціальні
працівни ки, психіат ри, пси хо ло ги, вчи телі то що. В своїй діяль ності
во ни зму шені постійно сти ка ти ся з не га тив ни ми емоційни ми пе ре жи -
ван ня ми своїх клієнтів (пацієнтів, ви хо ванців), во ни ми мовіль но ста -
ють за лу че ни ми до цих пе ре жи вань, ізUза чо го відчу ва ють підви ще не
емоційне нап ру жен ня [2]. Літе ра ту ри, що розк ри ва ла б на у ко воUпрак -
тичні досліджен ня в цій га лузі ще не дос татньо. Але вив чен ня ць о го
синд ро му постійно про дов жуєть ся, і на сь о годнішній день він вже
удос тоєний діаг нос тич но го ста ту су — МКХ–10: Z73 — проб ле ми,
пов’язані з труд но ща ми уп равління влас  ним жит тям [2].

Ме тою на шо го досліджен ня ста ло виз на чен ня змісту, соціаль но-
пси хо логічних де термінант синд ро му «про фесійно го ви го ран ня»
у ме дич них працівників та роз роб ка прог ра ми до йо го профілак ти -
ки та по до лан ня. 

Ви я ви лось, що найбільш ви ра же ни ми є такі симп то ми емо цій -
но го ви го ран ня як «пе ре жи ван ня пси хот рав му ю чих обс та вин», та
відчут тя «заг на ності у клітку». Пог роз ли ва тен денція до фор му ван -
ня емоційно го ви го ран ня спос терігаєть ся віднос но симп то му «три -
во га і деп ресія» та віднос но симп то му «не за до во леність со бою».

На ми бу ла роз роб ле на та впро вад же на прог ра ма соціаль но-пси -
хо логічної підго тов ки ме дич них працівників до профілак ти ки та
по до лан ня синд ро му емоційно го ви го ран ня. Та кож на ми бу ло про -
ве де но порівняль ний аналіз та інтерп ре тацію да них пер вин ної та
вто рин ної діаг нос ти ки. Після про ве де ної пси хо ко рекційної ро бо ти
змен ши ли ся по каз ни ки емоційно го ви го ран ня. Спос теріга ло ся збіль-
 шен ня по каз ників суб’єктив но го конт ро лю. Досліджені схильні біль -
ше прий ма ти на се бе відповідальність за події, що ма ють місце в їх
осо бис то му, так і про фесійно му житті. Ймовірно пе ре не сен ня ло -
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ку су конт ро лю на зовнішні обс та ви ни бу ло своєрідним пси хо логіч -
ним ме ханізмом за хис ту осо бис тості.

Після пев них зру шень гру по вої ро бо ти, більшість дослідже них
ста ють більш впев нені у собі, та ото чу ю чих відчу ва ють, що мо жуть
більш конт ро лю ва ти події сво го жит тя.

Вис но вок: постійне про фесійне удос ко на лю ван ня мо же слу жи -
ти од ним з важ ли вих ас пектів стра тегії бо роть би про ти емоційно го
ви го ран ня, що ви ни кає в про цесі ви ко нан ня про фесійної діяль -
ності. По зи тив не відно шен ня до симп томів емоційно го ви го ран ня
до по мо же фахівцеві усвідо ми ти і прий ня ти важ ли ву інфор мацію
про са мо го се бе, що за ли шаєть ся під час ро бо ти за кад ром. 

Дже ре ла профілак ти ки синд ро му емоційно го ви го ран ня ле жать
у по зи тив но му і відповідаль но му відно шенні не тіль ки до своєї про -
фесії, але і до се бе і влас но го жит тя. 
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Ано тація. Підіймаєть ся пи тан ня са мот ності як пси хо логічно го
ста ну та йо го зв’яз ку із уч бо вою мо ти вацією се ред предс тав ників юнаць -
кої віко вої гру пи. Про ве де но емпірич не досліджен ня взаємозв’яз ку пе -
ре жи ван ня са мот ності та особ ли вос тей мо ти ваційної сфе ри учнів
11 кла су та сту дентів 1–4 курсів ВНЗ. В ре зуль таті ро бо ти з’ясо ва но
особ ли вості сис те ми мо тивів, сприй ман ня ста ну са мот ності, вплив
ста ну здо ров’я на пе ре жи ван ня са мот ності та нав чаль ну мо ти вацію
у мо лоді.
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Annotation. The main idea is loneliness as a psychological state and its
connection with educational motivation among the representatives of the
youth age group. An empirical study of the relationship between the loneliness
experience and the peculiarities of the motivation system was conducted on
school students of the 11th grade and university students. Results of the work
consist of information concerning the peculiarities of motivational system,
loneliness perception, influence that health status has on loneliness experi-
ence and educational motivation among youth.

По нят тя са мот ності є од ним з та ких в пси хо логії, що пот ре бує
подаль шо го вив чен ня, ад же пе ре жи ван ня ць о го ста ну ва го мо впли ває
на лю ди ну. Цей фе но мен зай має особ ли ве місце в житті предс тав -
ників юнаць кої віко вої гру пи, ад же да ний віко вий період пов’яза -
ний з ба гать ма зміна ми та пот ре бує пев ної адап тації та вміння знай -
ти своє місце в новій групі [1].

Са мотність має знач ний вплив май же на всі сфе ри життєдіяль -
нос ті. В юнаць ко му віці відповідно цей стан впли ває пев ним чи ном і на
уч бо ву мо ти вацію, що в свою чер гу відіграє ве ли ку роль в да но му віко -
во му періоді та вис ту пає од ним з най го ловніших фак торів уч бо вої ді -
яль  ності, яка вис ту пає однією з ве ду чих для да но го віко во го періоду [2].

В про ве де но му на ми дослідженні бу ли ви ко рис тані нас тупні
ме то ди: ди фе ренційний опи ту валь ник пе ре жи ван ня са мот ності
(Д. Ле онтьєв, Є. Осін), опи ту валь ник «Са мотність» (С. Г. Кор ча гіна),
Шка лу ака демічної мо ти вації. Досліджен ня про во ди лось се ред сту -
дентів трь ох універ си тетів: Київсь кий національ ний лінгвістич ний
універ си тет, Київсь кий політехнічний інсти тут, Київсь кий націо -
наль ний універ си тет ім. Шев чен ка та учнів 11 кла су СЗШ № 25. За -
галь на кількість вибірки ста но вить 63 осо би, се ред яких 27 осо би
здо рові, а 36 ма ють хронічні зах во рю ван ня.

Про а налізу вав ши на у ко ву літе ра ту ру з пи тань са мот ності та уч -
бо вої мо ти вації, на ми бу ло вста нов ле но підтве рд жен ня фак ту
склад ності та ба га тог ран ності лю ди ни і склад ної обу мов ле ності її
від но син із ото чу ю чим світом та са мою со бою.

Ми вста но ви ли, що мо ти ваційна сис те ма осіб юнаць ко го віку
відрізняєть ся ве ли кою роз га лу женістю та складністю. Про ве де не до -
сліджен ня по ка за ло, що сис те ма мо тивів уч бо вої мо ти вації є склад ним
конструк том, що різнить ся в учнів 11 кла су та сту дентів 1–4 курсів
нав чан ня у ви щих нав чаль них зак ла дах та має певні зв’яз ки із фе -
но ме ном са мот ності. Ве ли ке зна чен ня для уч бо вої діяль ності та
роз вит ку осо бис тості в юнаць ко му віці відіграє те, які мо ти ви пе ре -
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ва жа ють. При доміну ванні внутрішніх мо тивів нав чан ня яв ляє со -
бою внутрішньо обу мов ле ний про цес та не се по зи тив не зна чен ня
для осо бис тості, є ос мис ле ним та ціка вим, до нь о го про яв ляєть ся
інте рес. Ви ра женість мо тивів, пов’яза них із ба жан ням уник ну ти
осу ду, по ка ран ня, стра ху бу ти осуд же ним, або со ро му тісно
пов’яза на із не га тив ни ми про я ва ми са мот ності та болісним пе ре -
жи ван ням ць о го ста ну. Са мотність в свою чер гу має зв’язок із амо -
ти вацією, тоб то відсутністю інте ре су до нав чан ня, а от же згуб но
впли ває на відно шен ня до нав чан ня. Брак інте ре су до нав чан ня
пов’яза ний із відсутністю праг нен ня до са мо роз вит ку, а нав чан ня
осіб, з ви ра же ною са мотністю за на шим досліджен ням мо же бу ти
обу мов ле но не ба жан ням от ри ма ти знан ня, а праг нен ням нав ча ти -
ся за ра ди то го, щоб пок ра щи ти став лен ня до са мо го се бе, підви щи -
ти влас ну са мо оцінку. То му ми та кож вва жаємо, що із фор му ван ням
сис те ми мо тивів уч бо вої діяль ності пов’яза на са мо оцінка осіб
юнаць ко го віку. Заз на чені ви ще фак то ри в комп лексі ве дуть до не -
гар монійно го роз вит ку осо бис тості в юнаць ко му віці.

Ми з’ясу ва ли та кож, що на особ ли вості мо ти ваційної сфе ри
в юнаць ко му віці окрім са мот ності впли ває те, на яко му етапі нав -
чан ня зна хо дить ся осо ба, стан її здо ров’я та за галь не відно шен ня
до фе но ме ну са мот ності. Згідно от ри ма них на ми ре зуль татів, мо ти -
ваційна сфе ра під час нав чан ня в універ си теті змінюєть ся та ким
чи ном, що мо ти ви з гру пи зовнішньо конт роль о ва них пе рес та ють
зай ма ти важ ли ве місце в мо ти ваційній сис темі сту дентів на 4 курсі
і ма ють на ба га то слаб шу ви ра женість, ніж на більш ранніх кур сах.
Та кож бу ло з’ясо ва но, що сту ден ти 4 кур су пе ре жи ва ють са мотність
не так силь но, як сту ден ти інших курсів та учні 11 кла су, а сам фе -
но мен са мот ності сприй ма ють скоріше не як проб ле му, а як ре сурс
та мож ливість са мопізнан ня та са мо роз вит ку. Ви хо дя чи з цих да них,
ми мо же мо зро би ти вис но вок сто сов но то го, що із до рослішан ням
відно шен ня до са мот ності змінюєть ся в бік більш по зи тив но го її
сприй ман ня. Що до ста ну здо ров’я, на ми бу ло ви яв ле но, що на яв -
ність хронічних зах во рю вань не га тив но поз на чаєть ся на успішності
нав чаль но го про це су та пе ре жи ванні мо лод дю са мот ності: се реднє
зна чен ня по каз ни ку «Амо ти вація» у рес пон дентів, що ма ють
хронічні зах во рю ван ня ви щий, ніж у здо ро вих рес пон дентів. Окрім
то го вста нов ле но ви ще се реднє зна чен ня за по каз ни ка ми «Пе ре жи -
ван ня са мот ності» та «За галь на са мотність» у рес пон дентів, що ма ють
хронічні зах во рю ван ня, ніж у рес пон дентів без зах во рю вань. А от же

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі



138

на явність хронічних зах во рю вань має не га тив ний вплив як на ус піш -
ність нав чаль но го про це су, так і на пе ре жи ван ня по чут тя са мот ності
се ред мо лоді.

Уза галь ню ючи, мо же мо відміти ти, що проб ле ма са мот ності за ли -
шаєть ся ак ту аль ною в пси хо логії, і її вив чен ня не обхідне для більш
пов но го ро зуміння про цесів фор му ван ня осо бис тості в юнаць ко му
віці, зок ре ма особ ли вос тей її мо ти ваційної сфе ри. От ри мані на ми
в ре зуль таті досліджен ня за ко номірності та фак ти до пов ню ють та
підтве рд жу ють на яв ну інфор мацію у пси хо логічній літе ра турі.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНЕ ПІДГРУН ТЯ ФОР МУ ВАН НЯ 
ЗДО РОВ’ЯЗ БЕРІГА Ю ЧОЇ КОМ ПЕ ТЕ НТ НОСТІ 
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стар ший вик ла дач ка фед ри фізич ної ре абілітації та фізич но го ви хо ван ня
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к.і.н., до цент ка фед ри фізич ної ре абілітації та фізич но го ви хо ван ня
Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва

Ано тація. У статті досліджу ють ся за гальні ха рак те рис ти ки та
індивіду альні про я ви психічно го здо ров’я в сту де нтсь ко му віці. Розг ля -
ну то проб ле ми психічно го здо ров’я мо лоді, при чи ни йо го погіршен ня,
спо со би фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя. Пріори тет ним нап ря мом
фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя виз на че но фор му ван ня в мо лоді
відповідаль но го став лен ня до сво го здо ров’я, усвідом лен ня та ро зу міння
пе ре ваг, які за без пе чує здо ро вий спосіб жит тя.

Annotation. General characteristics and individual peculiarities of the
students psychic health are the subject of research. The problems of mental
health of youth, reasons of its deterioration, ways of formation of a healthy
way of life are considered. The priority direction of the formation of a healthy
lifestyle is the formation of a responsible attitude towards their health in the
youth, awareness and understanding of the benefits of a healthy lifestyle.
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У су часній пе да гогічній та віковій пси хо логії проб ле ма вив чен ня,
збе ре жен ня та зміцнен ня психічно го здо ров’я сту де нтсь кої мо лоді
є до сить ак ту аль ною. В умо вах сь о го ден ня, ко ли кількість стре со ген -
них чин ників у пов сяк денній діяль ності все частіше пот рап ляє в умо -
ви не виз на че ності, нап ру ги та нес табіль ності, при ць о му мо ло де
покоління зму ше не відповідним чи ном ре а гу ва ти на зміни, які відбу -
ва ють ся нав ко ло нь о го. У ць о му кон тексті за го ст рю ють ся про б ле ми,
пов’язані із за без пе чен ням ви со ко го рівня здо ров’я су час них і нас туп -
них по колінь лю дей, з їх адап тацією до мінли вих умов соціаль но го та
при род но го се ре до ви ща. Подібно го ро ду си ту ації для лю ди ни спра -
вед ли во ха рак те ри зу ва ти як стре сові. Під стре со вою си ту ацією
більшістю дослідників ро зуміють си ту ацію, що вик ли кає емоційні
про це си, які суп ро вод жу ють стрес, і ве дуть до несп ри ят ли вих змін ор -
га нізму. За своєю сут тю проб ле ма стре су не є но вою, про те на у ко ве
усвідом лен ня і її особ ли ва ак ту алізація відбу ли ся ли ше в ос танні де ся -
тиліття, про що свідчить як роз ви ток відповідних на у ко вих нап рямків
про лю ди ну, так і соціаль ний за пит на пси хо логічний суп ровід лю дей
схиль них до впли ву різних стре со вих фак торів. Ос но во по лож ник
вчен ня про стрес Г. Сельє в своїх пізніх пра цях виз на чає стрес як нес -
пе цифічну ре акцію ор ганізму на будь-яку пред’яв ле ну до нь о го ви мо -
гу. У по даль ших своїх досліджен нях Г. Сельє і ряд йо го послідов ників
приділя ють ве ли ку ува гу вив чен ню фізіологічних і біологічних під -
став ви ник нен ня стре со вих ре акцій у лю ди ни. Відо мо, що емоційна
ре  акція під час стре су нас тає раніше інших, при во дя чи в дію ве ге та -
тив ну нер во ву сис те му і її ен док рин не за без пе чен ня. В умо вах пос тій -
но го стре су емоційне збуд жен ня мо же зас то ю ва ти ся, що в свою чер гу
зу мов лює по я ву сер йоз них збоїв у функціону ванні ор ганізму [1]. 

З по зицій су час ної на у ки проб ле ми стре су (емоційно го, психіч но -
го, ви роб ни чо го, спор тив но го, війсь ко во го та ін.) знайш ли своє відоб -
ра жен ня в ро бо тах, прис вя че них біохімічним (А.А. Віру, Л.Є. Па -
нін, А.І. Ро бу), фізіологічним (Ф.З. Ме ер сон, В.М), клінічним
(Ц.П. Ко ро лен ко), пси хофізіологічним і пси хо логічним (Л.А. Ки -
таєвUСмик, Ф.П. Кос молінсь ка) ас пек там йо го про я ву. У свою чер -
гу під стре состійкістю в за галь но му виг ляді більшість дослідників
ро зуміють су купність осо бистісних якос тей, що доз во ля ють лю дині
пе ре но си ти значні інте лек ту альні, воль ові та емоційні на ван та жен -
ня, а в ба гать ох ви пад ках і пе ре ван та жен ня, зу мов лені особ ли вос -
тя ми про фесійної або іншої діяль ності, без особ ли вих шкідли вих
наслідків для діяль ності, що ото чує і сво го здо ров’я. 
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Ба га то дослідників відзна ча ють, що на різних рівнях освіти мо -
лоді відсутнє на леж не нав чан ня здо ро во му спо со бу жит тя, спря мо -
ваність на фор му ван ня умінь дбай ли во го став лен ня до сво го здо -
ров’я і на ви чок в йо го дот ри манні. У підлітко во му віці вже існує
ос но ва для про я ву усвідом лен ня індивіду аль ної ак тив ності по
відно шен ню до сво го здо ров’я: знан ня про ор ганізм лю ди ни і стан
сво го здо ров’я, куль ту ра за без пе чен ня здо ро во го спо со бу жит тя [2].
Інтег ру ю чи чис ленні точ ки зо ру різних дослідників, мож на виділи -
ти ба зисні ком по нен ти куль ту ри здо ров’я, які ніким не спрос то ву -
ють ся, бу ду чи ос нов ни ми і клю чо ви ми. У за галь но му виг ляді ци ми
ком по нен та ми є когнітив ний, мо ти ваційний і по ведінко вий. 

То му спра вед ли во при пус ти ти, що один з ви ходів в по до ланні
кри зи ста ну здо ров’я сь о годнішніх підлітків по ля гає в фор му ванні
здо ров’яз беріга ю чо го мис лен ня у підрос та ю чо го по коління, у ство -
ренні та ко го нав чаль ноUви хов но го се ре до ви ща в конк рет но му нав ко -
лишнь о му прос торі, та кої ду хов ноUмо раль ної і пси хо логічної атмо -
с фе ри, які фор му ва ли б у підлітків куль ту ру здо ров’я як світо г ля ду,
тоб то здо ро во го ро зуміння влас но го по тенціалу та мож ли вос тей
йо го ре алізації. У свою чер гу, пси хо логічна стійкість підлітків до
стре со вих фак торів, що ви ни ка ють бу де фор му ва ти ся послідов ним
і при род ним шля хом, як ре зуль тат усвідом ле ної і ос мис ле ної по -
ведінки і спо со бу жит тя осо бис тості. 
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Ано тація. Те зи прис вя чені ак ту альній проб лемі підго тов ки май -
бутніх пси хо логів до ро бо ти в ди тя чо му нав чаль но му зак ладі інклю зив -
но го спря му ван ня. Розк риті умо ви підго тов ки май бутніх пси хо логів до
ро бо ти в інклю зивній дошкільній освіті. Наз вані ета пи впро вад жен ня
інклю зив ної освіти.

Annotation. The theses are dedicated to the actual problem of preparing
of future psychologists for work in a children’s educational institution of in -
clu sive direction. Conditions of preparation of future psychologists for work in
inclusive pre2school education are disclosed. The stages of introduction of
inclusive education are named.

Відповідно до Дер жав но го стан дар ту виз на че но нові підхо ди до
ор ганізації дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми: інклю зив не та
інтег ро ва не нав чан ня; фор му ван ня життєвої ком пе те нт ності у ді тей
з по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку як умо ви їх соціаль ної
інтег рації, здат ності зас то со ву ва ти здо буті знан ня і вміння у прак -
тичній життєдіяль ності [1].

У дошкіль них нав чаль них зак ла дах інклю зив не (інтег ро ва не)
нав чан ня пе ред ба чає та ви ма гає ство рен ня спеціаль них умов з ме -
тою за без пе чен ня ви ко нан ня ко рекційноUроз вит ко во го та нав чаль -
ноUви хов но го про цесів дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Інклю зив не (інтег ро ва не) нав чан ня та ви хо ван ня мо же бу ти за -
п ро вад же но для нас туп них ка те горій дітей: з ва да ми інте лек ту аль -
но го роз вит ку, з зат рим кою психічно го роз вит ку, з тяж ки ми ва да ми
мов лен ня, з по ру шен ня ми зо ру, з по ру шен ня ми слу ху, з по ру шен -
ня ми функцій опор ноUру хо во го апа ра ту, з емоційноUволь о ви ми по -
ру шен ня ми та ау тич ним спект ром.

Го лов ною ме тою інклю зив но го (інтег ро ва но го) нав чан ня є ре -
алізація пра ва дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку на
от ри ман ня освіти у відповідності з їх мож ли вос тя ми і здібнос тя ми
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за місцем про жи ван ня, їх соціаль на адап тація та інтег рація в су -
спільство, підви щенні ролі сім’ї у ви хо ванні і роз вит ку ди ти ни [2].

Проб ле ма підго тов ки сту дентів — май бутніх пси хо логів до ро -
бо ти в ди тя чо му нав чаль но му зак ладі (ДНЗ) інклю зив но го спря му -
ван ня на сь о годні є зат ре бу ва ною та ак ту аль ною. То му у ДНЗ має
здійсню ва ти ся спеціаль на підго тов ка.

Інклю зив на дошкіль на освіта  це од на із ре алій на шо го жит тя.
Про те, потрібно пам’ята ти, що її ефек тивність за ле жить від ба гать -
ох умов, го лов ною з яких є комп ле кс ний пси хо ло гоUпе да гогічний
суп ровід. З ме тою впро вад жен ня сис те ми пси хо ло гоUпе да гогічно го
суп ро во ду дітей дошкіль но го віку, які нав ча ють ся в умо вах інклю -
зив ної освіти, важ ли вим є ор ганізація і здійснен ня комп ле кс но го
підхо ду, ре алізація яко го пе ред ба чає:

1. По е тап не впро вад жен ня інклю зив ної освіти, яке пот ре бує про-
ве ден ня не обхідних пси хо соціаль них та пе да гогічних за ходів, а са ме:

— пси ходіаг нос тич ний етап: діаг нос ти ка рівня роз вит ку дітей:
ви яв лен ня індивіду аль них особ ли вос тей психічно го, фізич но го, ін -
те лек ту аль но го роз вит ку; рівня роз вит ку психічних про цесів; діаг -
нос ти ки соціаль ної зрілості, інте лек ту, сти лю взаємодії пе да гогів
і батьків з ди ти ною; 

— тес ту ван ня та ан ке ту ван ня пе да гогів та батьків на пред мет
го тов ності до здійснен ня інклю зив но го нав чан ня; вив чен ня особ -
ли вос тей сім’ї, в якій ви хо вуєть ся ди ти на; пси хо ло гоUпе да гогічне
спос те ре жен ня за особ ли вос гя ми соціаль ної взаємодії учнів у шко -
лах з інклю зив ним нав чан ням.

2. Оформ лен ня до ку мен тації для здійснен ня пси хо ло гоUпе да -
гогічно го суп ро во ду ди ти ни з особ ли ви ми пот ре ба ми: бан ку да них
дітей відповідно до особ ли вос тей та на яв них по ру шень;карт ки здо -
ров’я і роз вит ку ди ти ни; пси хо логічної карт ки індивіду аль но го роз -
вит ку ди ти ни; соціаль но го пас пор ту сім’ї, в якій ви хо вуєть ся ди ти -
на; що ден ни ка спос те ре жен ня за ди ти ною в на чаль но му зак ладі;
що ден ни ка спос те ре жен ня за ста ном здо ров’я по ведінкою ди ти ни
вдо ма у по за у роч ний час.

3. Роз роб ка та зат ве рд жен ня індивіду аль них прог рам нав чан ня
і роз вит ку з ре ко мен даціями для пе да гогів і батьків, роз роб ле них за
участі різних фахівців (ліка ря, пси хо ло га, соціаль но го пе да го га, пе -
да го гаUде фек то ло га, учи те ляUло го пе да).

4. Ство рен ня влас ної нав чаль ноUме то дич ної та інфор маційної
ба зи, а са ме: бан ку да них нав чаль них і ви хов них прог рам; ме ханіз му
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за без пе чен ня от ри ман ня опе ра тив ної інфор мації про рівень здо -
ров’я, нав чан ня і роз ви ток ди ти ни з особ ли ви ми пот ре ба ми.

5. Моніто ринг ре зуль та тив ності, який пе ред ба чає зас то су ван ня
нас туп них ме тодів:

— ди дак тич но го  вив чен ня ре зуль та тив ності різних сторін нав -
чаль ноUви хов но го про це су; 

— ви хов но го  прос те жен ня ефек тив ності ви хов но го про це су, сис-
те ми взаємос то сунків йо го учас ників; 

— уп равлінсь ко го  прос те жен ня за ха рак те ром взаємос то сунків
на різних уп равлінсь ких рівнях в сис те мах: «керівник — пе да го гіч -
ний ко лек тив», «керівник — діти», «керівник — бать ки», «керівник —
зовнішнє се ре до ви ще»; 

— соціапь ноUпси хо логічно го  спос те ре жен ня за сис те мою ко лек-
тив ноUгру по вих взаємовідно син, за ха рак те ром пси хо логічної ат мо -
с фе ри пе да гогічно го ко лек ти ву, пси хо логічно го ста ну дітей, батьків; 

— ме дич но го  відсте жен ня ди наміки ста ну здо ров’я ди ти ни
з особ  ли ви ми пот ре ба ми. 

6. Ви яв лен ня і прог но зу ван ня мож ли вих проб лем, се ред яких
мо жуть бу ти нас тупні: 

— ви ник нен ня опо ру но во му се ре до ви щу з бо ку ди ти ни, для
знят тя яко го потрібно вклю ча ти роз роб ку до дат ко вих освітньоUви -
хов них ре сурсів; 

— ви ник нен ня внутрішніх і зовнішніх конфліктів між пе да го -
гом і ди ти нок), пе да го гом і бать ка ми внаслідок ро бо ти із проб ле -
мою «особ ли вої ди ти ни». 

7. Роз роб ка шляхів ко рекції мож ли вих не га тив них наслідків: 
— пла ну ван ня ре зер ву ча су для пе рег ля ду спла но ва них форм,

ме тодів, прийомів ро бо ти з діть ми та їх бать ка ми; 
— ґрун тов не по яс нен ня бать кам і пе да го гам пе ре ваг інклю зив -

ної освіти; 
— ре ор ганізація індивіду аль них пси хо ло гоUпе да гогічних прог -

рам суп ро во ду дітей, які ви яв ля ють відповідні проб ле ми; 
— відсте жен ня ре зуль та тив ності впро вад же них змін [3].
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Київсь кий національ ний еко номічний універ си тет ім. Ва ди ма Геть ма на

Ано тація. Те зи ак ту алізу ють проб лемні соціаль но2пси хо логічні ас -
пек ти дек риміналізації нар ко тич них за собів, в то му числі се ред мо лоді.
Зок ре ма, розк ри то пог ля ди за рубіжних та вітчиз ня них вче них що до
досліджен ня різних соціаль но2пси хо логічних ас пектів дек риміналізації
нар ко тич них за собів; по ка за но гло бальність да ної проб ле ми; розг ля ну -
то соціаль но2пси хо логічні ас пек ти яви ща дек риміналізації нар ко тич -
них за собів; ок рес ле но перс пек ти ви по даль ших досліджень.

Annotation. Abstracts actualize problematic social and psychological
aspects of decriminalizing drugs, including among young people. In particular,
the views of foreign and domestic scientists on the study of various socio-psy-
chological aspects of the decriminalization of narcotic drugs are revealed; the
globality of this problem is shown; socio2psychological aspects of the phe-
nomenon of decriminalization of narcotic drugs are described; prospects for
further research are outlined.

На сь о годнішній день ООН виз на но, що си лові ме то ди бо роть би
з не за кон ним обігом нар ко тич них за собів є не ефек тив ни ми. Біль ше
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то го, во ни є та ки ми, що па ра док саль но зміцню ють по зиції нар ко -
тор говців на рин ку. У зв’яз ку з цим, в низці країн впро вад жуєть ся
політи ка дек риміналізації й част ко вої ле галізації пев них нар ко тич -
них за собів відповідно до їх впли ву на ор ганізм ок ре мої лю ди ни (не
обов’яз ко во шкідли вий), суспільство та еко номіку. Адек ват не
розрізнен ня нар ко тич них ре чо вин за їх впли вом і не без пе кою в по -
єднанні з гра мот ним інфор му ван ням і ви ко рис тан ням за без пе чить,
на дум ку ба гать ох екс пертів, більш якісний ре зуль тат в бо ротьбі за
здо ров’я на се лен ня і бла го устрій дер жа ви, од но час но з поз бав лен -
ням ор ганізо ва ної зло чин ності ринків збу ту, че рез відсутність по -
питу се ред на се лен ня. Да на проб ле ма пот ре бує де таль но го вив чен ня,
і у ви пад ку усвідом лен ня пра виль ності заз на че ної по зиції, ви ник не
пи тан ня інтег рації цієї ідеї в суспільство. Ви со ко ймовірно, що це
пи тан ня спро во кує за не по коєння в суспільстві, то му, на на шу дум -
ку, не обхідний по пе редній збір да них, як соціологічних, так і пси -
хо логічно го ха рак те ру.

Ті чи інші соціаль ноUпси хо логічні ас пек ти проб ле ми дек римі на -
лізації нар ко тич них за собів пос та ють ак ту аль ним пред ме том ря ду
досліджень. Так, З.Фройд опи сує по ведінку на тов пу для ро зуміння
індивіду аль них особ ли вос тей мітин гарів (учас ників маршів та про -
тестів, що суп ро вод жу ють в т.ч. і яви ще дек риміналізації); Г.Ле бон
вив чає особ ли вості національ но го мен таліте ту та по ведінки мас (що
важ ли во вра хо ву ва ти в про цесі дек риміналізації); Е.Фромм дослі -
джує підпо ряд ку ван ня ав то ри тар но му сти лю ви хо ван ня (що впли ває
на спро тив дек риміналізації); Т.Лірі, С.Гроф та Ч.Тарт ак ту алізу ють
проб ле му вив чен ня зміне них станів свідо мості (в т.ч. і під впли вом
нар ко тич них ре чо вин); Б.Алек сандр досліджує осо бистісні схиль -
ності до нар ко тич ної за леж ності за леж но від умов жит тя (екс пе ри -
мент з кри са ми); Й.Харі дослідив в якості жур наліста проб ле ми
нар ко ти зації на се лен ня і суспіль них сте ре о типів з ць о го при во ду;
Г.В.Стар шен ба ум вив чає особ ли вості ад дик тив ної по ведінки.

Розг ля да ю чи соціаль ноUпси хо логічний ас пект да ної проб ле ми,
необхідно взя ти до ува ги фе но мен упе ред же но го став лен ня, що фор -
муєть ся під впли вом ба гать ох фак торів, досліджен ня яких доз во -
лить от ри ма ти пев не ста тис тич не уяв лен ня про ре акцію суспільства
у ви пад ку прий нят тя відповідно го рішен ня уря дом що до змін
у нар ко політиці.

Су час на інфор мація яв ляє со бою своєрідний штур вал. Май же
не об ме же ний вплив інфор маційних ре сурсів внаслідок надмірно го
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по ши рен ня інфор маційних «провідників» (те ле ба чен ня, інтер нет, ра -
діо, то що) фор мує точ ку зо ру су час ної лю ди ни. В свою чер гу, сві тог ляд
лю ди ни є про дук том відоб ра жен ня об’єктив ної дійсності яка з ди ти н -
ства під впли вом про цесів ви хо ван ня укорінюєть ся і прив лас нюєть ся
суб’єктом в ре зуль таті інтро екції. При по дальшій іден тифікації, за леж -
но від якості ко мунікації в сім’ї і по даль шої соціа лізації індивіда, певні
інтро ек ти ста ють еле мен та ми струк тур «Я» і «НадUЯ», і мо жуть фор му -
ва ти стійкі упе ред жен ня, які при от ри манні но вої інфор мації з по даль -
шою конф рон тацією чи синх ронізацією но во го і ста ро го досвіду по -
род жу ють пев ну суспіль ну по зицію індивіда. У зв’яз ку з цим, ми
мо же мо спос теріга ти про цес фор му ван ня світог ля ду індивіда, в по -
даль шо му — фор му ван ня гро мадсь кої дум ки, і зреш тою — політич но -
го кур су гро ма ди. Відтак, стій ка гро мадсь ка по зиція — рушійна си ла
будьUякої дер жа ви, а ко ре кт не інфор му ван ня гро ма дян — га рантія
стабіль но го ру ху за виз на че ним кур сом. Про те, в де я ких ви пад ках, на -
яв ний за рубіжний досвід, як ефек тив на стра тегія ви жи ван ня, мо же бу -
ти неп рий нят ним в су спільст ві яви щем у зв’яз ку з упе ред жен ня ми, що
ви ник ли в наслі док пе ре важ но ав ток ра тич ноUкон сер ва тив них ме тодів
ви хо ван ня. А у ви пад ку з проб ле ма ти кою нар ко обігу — хиб них,
здебіль шо го ґрун то ва них на за ля ку ванні тверд жен нях.

В на шо му дослідженні розг ля даєть ся політи ка дек риміналізації
нар ко тич них ре чо вин, що на бу ває по пу ляр ності в країнах За хо ду і по -
род жує конф рон тацію суспіль ної дум ки гро ма дян, особ ли во в країнах,
більшість на се лен ня яких є носіями ус пад ко ва них кон сер ва тив них
пог лядів, на які нак ла даєть ся укоріне на в гро ма дянській свідо мості
ри то ри ка ка ра ю чої нар ко політи ки. Ме тою на шо го досліджен ня є вив -
чен ня суспіль ної дум ки з ме тою виз на чен ня со ціаль ноUпси хо логічних
фак торів, що впли ва ють на по зицію сто сов но політи ки конт ро лю
обігу нар ко тич них за собів. В ре зуль таті на шо го досліджен ня ми пла -
нуємо зро би ти певні вис нов ки і прог но зи, виз на чи ти на явність пот ре -
би і ме то ди мож ли во го ефек тив но го впро ва джен ня в країні політи ки
дек риміналізації і по даль шо го фор му ван ня ефек тив ної дер жав ної
стра тегії в ць о му нап рям ку. Гіпо те за досліджен ня спи раєть ся на мож -
ли вий ко ре ляційний зв’язок між політич ним по зиціону ван ням
індивіда, рівнем йо го гро ма дянсь кої ак тив ності, кри тичністю і ши ро -
тою ви бо ру інфор маційних ре сур сів, а та кож рівнем ієрархічної за леж -
ності (ши ро ко розг ля даєть ся фе но мен пси хо логічної се па рації,
лідерсь ких якос тей і пси хо логічної ригідності), що мо жуть спри чи ня -
ти пев не упе ред же не став лен ня до проб ле ми, що досліджуєть ся.
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Ано тація. Тези присвячені феномену ментальності в психології та
парадигмальним особливостям роботи психолога.

Annotation. The article is devoted to the phenomenon of mentality in
psychology and paradigmatic peculiarities in the work of the psychologist.

В су час них ре аліях сь о го ден ня ак ту аль ною є проб ле ма ефек -
тив ної взаємодії прак ти ку ю чо го пси хо ло га та клієнта. Ви хо дя чи
з то го, що людсь ке суспільство роз поділяєть ся на пев ну кількість
мен таль ноUвідмінних груп, які ма ють свої особ ли вості (фізичні,
етнічні, релігійні, світог лядні, ген дерні, соціальні, вікові, пси хо -
логічні то що), прак ти ку ю чо му пси хо ло гу не обхідно во лодіти на -
вич ка ми спілку ван ня та ди фе ренціюван ня пси хо логічних спе цифік
клієнта. Особ ли во це сто суєть ся вміння на да ва ти пси хо логічну до -
по мо гу лю дям з різни ми ста на ми фізич но го здо ров’я, ад же
кількість іваліди зо ва но го на се лен ня зрос тає.

Проб ле ми мен таль ності та пси хо те ра пев тич ної спе цифіки роз -
г ля да ють ся у пра цях та ких вче них як К.Род жерс, К.Віта кер, Р.Янг,
О.Є.Алек сей чик, Б.С.Бра тусь, Ф.Є. Ва си люк та ін. Од нак проб ле ма
виз на чен ня шляхів підви щен ня ро зуміння мен таль них особ ли вос тей
клієнта й ура ху ван ня па ра диг маль них особ ли вос тей ро бо ти пси хо -
ло га під час на дан ня пси хо логічної до по мо ги пот ре бує по даль ших
досліджень. Це й зу мо ви ло про ве ден ня те о ре тич но го досліджен ня
для ви яв лен ня на яв ності взаємозв’яз ку між ос нов ни ми фе но ме на ми.

Вив чен ня праць Р.О.До до но ва, Л.М.Пуш карь о ва, Т.Г.Сте фа -
нен ко, А.Я.Гу ре вич, В.О.Шку ра то ва та ін. по ка за ло, що мен таль -
ність — це су купність соціаль ноUпси хо логічних ус та но вок і ав то ма -
тизмів свідо мості, які фор му ють спо со би ба чен ня світу і уяв лен ня
лю дей, що на ле жать до тієї або іншої соціаль ноUкуль тур ної спіль -
но ти [2; 3; 6].

Виз на чен ня суті мен таль ності по ка за ло, що струк ту ру ць о го
психічно го яви ща скла да ють когнітив ний, емоційний, ціннісний,
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по ведінко вий ком по нен ти. Уза галь нен ня да них що до ро зуміння
суті кож но го ком по нен та (В.Є. Се ме нов, Т.Г.Сте фа нен ко та ін.)
доз во ли ло нам виз на чи ти зміст кож но го з них. Під когнітив ним ком -
по нен том ми ро зуміємо знан ня лю ди ни про се бе, під емоційним —
суб’єктив ну оцінку своїх ха рак те рис тик, під ціннісним — ціннісні
орієнтації, під по ведінко вим — роль ові по зиції чи пси хо логічна го -
товність до них [4, с. 95; 5, с. 89]. 

Пси хо ло ги, що пра цю ють у пев но му нап рямі пси хо логічно го
кон суль ту ван ня та пси хо те рапії, орієнту ють ся на різні іде а ли, ха -
рак те рис ти ки ме тодів ро бо ти, трак ту ван ня клієнта, по зиції пси хо -
те ра пев та, мо делі, ефек ти та ре зуль та ти пси хо те рапії. Вра хо ву ю чи
мен тальні особ ли вості клієнта, спеціаліст мо же на да ти пси хо ло гіч -
ну до по мо гу в кон тексті філо софсь кої, ме то до логічної, релігійної,
тоб то соціокуль тур ної тра диції, що віль но чи ми мо волі відтво -
рюєть ся і транс люєть ся пси хо ло гом [1, с. 5]. 

Да ний те о ре тич ний аналіз став підста вою для за галь но го вис -
нов ку: ефек тивність пси хо логічної до по мо ги за ле жить від па ра диг -
ми ви ко рис то ва ної пси хо те рапії, відповідно до мен таль них та
фізич них особ ли вос тей клієнта.

Та ким чи ном, ог ляд на у ко вої літе ра ту ри з проб ле ми досліджен ня
вис ту пає вихідною по зицією для по даль шо го емпірич но го вив чен -
ня за собів підви щен ня успішності пси хо логічної до по мо ги в умо -
вах ви ко рис тан ня адек ват ної па ра диг ми відповідно до об ра но го
нап рям ку пси хо те рапії, соціаль ноUосо бистісних і фізич них особ ли -
вос тей клієнтів. 

При ць о му, пла нуєть ся ви ко рис тан ня стан дар ти зо ва них пси хо -
логічних ме тодів та ме то дик вив чен ня мен таль них особ ли вос тей
осо бис тості (ме то ди ка «Тест двад ця ти вис лов лю вань» М. Ку на та
Т. Мак па рт лен да та ме то ди ка вив чен ня ціннісних орієнтацій
М. Ро ки ча); ме тод кон тентUаналізу (ме то ди ка «Діаг нос ти ка ро -
зуміння пси хо ло гом влас ної па ра диг ми ро бо ти» О.Ф.Бон да рен ко),
ме тод опи ту ван ня, що до пси хо логічної ро бо ти з клієнта ми, які ма -
ють різні ста ни фізич но го здо ров’я, а та кож про це дур якісно го та
кількісно го оп ра цю ван ня емпірич них да них. Сподіваємо ся, що от -
ри мані дані доз во лять виз на чи ти конк ретні те о ре тичні та прак -
тичні дані що до підви щен ня ефек тив ності взаємодії прак ти ку ю чо -
го пси хо ло га та клієнта в кон тексті соціокуль тур ної тра диції,
вра хо ву ю чи мен тальні та фізичні особ ли вості ос тан нь о го.
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Ано тація. У статті предс тав ле но ре зуль та ти емпірич но го
досліджен ня пси хо логічних особ ли вос тей стре со вих ре акцій, які про яв -
ля ють ся в нав чальній діяль ності су час них ук раїнсь ких сту дентів, що
нав ча ють ся за соціономічни ми про фесіями. Виз на че но спільні та
відмінні особ ли вості в зна чу щості, рівнях, про я вах, ди наміці та прийо -
мах знят тя стре су сту ден та ми ви щих та се редніх нав чаль них зак -
ладів. Зроб ле но вис но вок про не обхідність спеціаль но ор ганізо ва ної
цілесп ря мо ва ної пси хо логічної ро бо ти зі сту ден та ми з ви со ким рівнем
про я ву нав чаль но го та ек за ме наційно го стресів.

Annotation. The article presents the results of the empirical research of
psychological characteristics of stress reactions that occur during educatio nal
activities of modern Ukrainian students having socionomy professions.
Common and distinctive characteristics as for importance, levels, forms,
dynamics and stress management techniques are determined for students of
universities and vocational secondary schools. The conclusions is made about
the need of organization of specifically targeted psychological work with stu-
dents having high manifestations of educational and examination stress.
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Для мо лоді, яка от ри мує освіту, період нав чан ня є три ва лим
і склад ним про це сом, що ви ма гає ве ли ких інте лек ту аль них і фізич -
них зу силь, емоційної стійкості, пси хо логічної врівно ва же ності,
до  сяг нен ня пос тав ле них цілей і по до лан ня стре со вих си ту ацій,
особ ли во в період ек за ме наційних сесій. 

Cтрес є невід’ємною час ти ною сту де нтсь ко го жит тя. Він вик ли -
 кає емоційні ре акції, які, пе ре важ но, не га тив но впли ва ють на ор га -
нізм і за ва жа ють ефек тивній нав чальній діяль ності. Ре зуль та ти до -
сліджень пе ре кон ли во по ка зу ють, що нав чаль ний стрес впли ває на
протікан ня про цесів ува ги, мис лен ня, пам’яті та, в ціло му, на успіш -
ність нав чаль ної діяль ності сту дентів [1; 2]. Труд нощі з успішністю
в свою чер гу вик ли ка ють дис ком форт, що ще біль ше по си лює за -
галь ний стрес.

З ме тою вив чен ня пси хо логічних ас пектів про я ву нав чаль но го
стре су у май бутніх фахівців соціономічних про фесій на ми бу ло про -
ве де но емпірич не досліджен ня, в яко му взя ли участь взя ло участь
600 сту дентів се редніх та ви щих нав чаль них зак ладів м. Чернівці, се -
ред яких сту ден ти ВНЗ скла ли 316 осіб, а про фесійних учи лищ — 284.
Се ред досліджу ва них бу ло 283 чо ловіків та 317 жінок, що нав ча  ють -
ся за нас туп ни ми соціономічни ми спеціаль нос тя ми: фельд шер, ме -
дич на сест ра, про да вець, офіціант, бар мен, пе ру кар, вчи тель істо рії,
юрист, соціаль ний пе да гог, пси хо лог, вчи тель по чат ко вих класів,
ви хо ва тель дошкіль ної ус та но ви, філо лог, лікар. Вік досліджу ва них
сту дентів — від 15 до 45 років (М=18,89; SD=3,16). 

Пе ревірка нор маль ності роз поділу да них здійсню ва ла ся на ос -
нові тес ту Кол мо го ро ваUСмир но ва. Роз поділ за всіма шка ла ми є нор -
маль ним (р>0,05). Тест хіUквад рат по ка зав го мо генність груп сту -
дентів за стат тю, кур сом та ти пом нав чаль но го зак ла ду (р>0,05). 

У дослідженні бу ло ви ко рис та но ме то ди ку вив чен ня нав чаль но-
го стре су Ю. Щер ба тих, яка доз во ляє ви я ви ти фак то ри, які вик ли -
ка ють стрес у сту дентів; рівень ць о го постійно го стре су; симп то ми,
що суп ро вод жу ють стре со вий стан; прийо ми, які ви ко рис  то ву ють -
ся сту ден та ми для знят тя стре су; ви ра женість ек за ме наційно го
стре су [1]. От ри мані на ми дані порівню ва ли ся з се редніми зна чен -
ня ми досліджен ня ав то ра ме то ди ки [1, с. 209].

На ос нові кри терію tUStudent вста нов ле но, що за ос татні де ся -
тиліття істот но зрос ла зна чущість проб лем, пов’яза них з нав чаль ною
діяльністю сту дентів. Найбільш ви ра же ни ми ви я ви ли ся проб ле ми,
пов’язані з нав чан ням, а най менш ви ра же ни ми — конфлікти у групі,
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які, мож ли во, в да ний мо мент відсутні в житті сту дентів. Вив чен ня
ди наміки стре су су час них сту денів та кож по ка за ло істот не зрос тан ня
по каз ників стре со во го на ван та жен ня про тя гом нав чаль но го ро ку. 

Ви яв ле но, що рівень ек за ме наційно го стре су сту дентів ви но -
сить 7,25 балів за 10Uбаль ною шка лою, що є три вож ним фак том,
оскіль ки са ме ек за мен вис ту пає най сильнішим фак то ром, що про -
во кує по я ву стресів в період нав чан ня. Цей по каз ник є істот но ви -
щим, ніж у дослідженні Ю Щер ба тих. Слід заз на чи ти, що осо би
з ви со ким рівнем нав чаль но го стре су мо жуть бу ти відне сені до осіб,
які пот ре бу ють пси хо логічної до по мо ги.

Ок ре мим ас пек том на шо го досліджен ня ста ла конк ре ти зація
ос нов них про явів стре су, пов’яза но го з нав чаль ною діяльністю сту -
дентів. Вста нов ле но, що найбільш ви ра же ни ми ви я ва ми нав чаль них
стресів су час них сту дентів є по ведінкові: поспіх, постійної нес тачі
ча су та по га ний сон; най менш ви ра же ни ми — фізіологічні: ут руд -
не не ди хан ня, проб ле ми з шлун ко воUкиш ко вим трак том, нап ру га
чи тремтіння м’язів. Це мо же свідчи ти про хо ро ший стан здо ров’я
досліджу ва ної гру пи, а стрес у сту дентів про яв ляєть ся, в ос нов но му,
на пси хо логічно му рівні.

Аналіз прийомів, які ви ко рис то ву ють сту ден ти для знят тя стре су
по ка зав, що  з дру зя ми або ко ха ною лю ди ною та сон най частіше ви ко -
рис то вує близь ко 80% сту дентів. Та кож дос татньо час то (для близь ко
50% сту дентів) та ки ми прийо ма ми вис ту па ють про гу лян ки на свіжо му
повітрі, смач на їжа, підтрим ка або по ра да батьків та фізич на ак тив -
ність. Де я ка час ти на сту дентів (близь ко1,8–16,2% сту дентів) для знят -
тя стре су ви ко рис то вує паління си га рет, вжи ван ня ал ко го лю та нар -
ко тиків. Са ме ці осо би пот ре бу ють пси хо логічної до по мо ги фахівців
що до ефек тив них прийомів знят тя стре со во го на ван та жен ня. 

Та ким чи ном, ре зуль та ти про ве де но го аналізу вка зу ють про не -
обхідність цілесп ря мо ва ної пси хо логічної ро бо ти зі сту ден та ми
з ви со ким рівнем ви я ву нав чаль но го стре су, що бу де перс пек ти вою
на ших по даль ших розвідок у да но му нап рямі.
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ЗАС ТО СУ ВАН НЯ ПСИ ХО ЛОГІЧНИХ 
ІНІЦІАЛЬ НИХ ТИПІВ ОСО БИС ТОСТІ 

В УМО ВАХ ІНТЕГ РО ВА НО ГО ОСВІТНЬ О ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

Заіка В.М.,
к.психол.н., ст. вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва Універ си те ту «Ук раїна»
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Ано тація. В публікації розк ри то по нят тя ініціюван ня осо бистіс -
них транс фор мацій в умо вах інтег ро ва но го освітнь о го се ре до ви ща.
По да но ти по логію ініціаль них типів осо бис тості за різни ми інваріан -
та ми нап рав ле ності. Змістов но оха рак те ри зо ва но ко жен з вка за них
ініціаль них типів. 

Annotation. The publication uncovers the concept of initiating personal
transformations in an integrated educational environment. The typology of
initial types of personality according to different orientation invariants is
given. Each of these types is characterized in a meaningful way.

Вступ. Інтег рація лю дей з функціональ ни ми об ме жен ня ми в ос -
вітнє се ре до ви ще пе ред ба чає вирішен ня низ ки пи тань по їх адап та -
ції до но вих умов, по чи на ю чи від ма теріаль ноUтехнічної ба зи нав чаль-
но го зак ла ду, до пси хо логічно го суп ро во ду та підтрим ки учас ників
нав чаль но го про це су [3]. Ад же змінюєть ся соціаль на си ту ація роз -
вит ку та ких лю дей, пос та ють нові ви мо ги до їх мож ли вос тей, до ла -
ють ся сте ре о ти пи та комп лек си, відбу ва ють ся певні зміни в їх осо -
бис тості. Інко ли адап тація про хо дить без болісно та гар монійно, але
для де ко го во на бу де стре со вою та пот ре бу ва ти ме нап ру жен ня всіх
своїх психічних сил зад ля прис то су ван ня до но вих умов нав чан ня.
Са ме то му знан ня про це су осо бистісної транс фор мації та адап тації
кож но го учас ни ка нав чан ня в інклю зив но му освітнь о му се ре до -
вищі є вкрай важ ли вим зад ля по лег шен ня йо го про ход жен ня.

Вик лад ос нов но го ма теріалу. Ініціюван ня (від лат. initium — по -
ча ток, пер шод же ре ло, ос нов на при чи на) — це особ ли вий внутрішній
про цес за по чат ку ван ня осо бистісних дій з по род жен ня но вих явищ
та фе но менів в струк турі осо бис тості або життєдіяль ності лю ди ни.
Це та кож — «пер ший мо мент» дії або яви ща, вихідний пункт, по -
чат ко ва точ ка. Фе но мен ініціюван ня осо бистісних транс фор мацій
ми виз на чаємо як пер вин ний спо ну каль ний індивіду аль ний пош -
товх до пси хо логічних змін (внутрішніх, зовнішніх, син те зо ва них),
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спря мо ва ний на ре алізацію пев но го комп лек су дій і пе рет во рень,
життєво не обхідних для по до лан ня осо бистістю кри зо вих оз нак
життєвої си ту ації (періоду, ета пу) [1]. Ско рис тав шись інваріан та ми та
па ра мет ра ми ба га то вимірної струк ту ри осо бис тості (за В.Ф. Мор гу -
ном), маємо та ку ти по логію ініціаль них типів осо бис тості (за В.М. Заі -
кою) [2]: 1. Прос то ро во1ча сові орієнтації осо бис тості виз на ча ють
«си ту а тив ний» тип, що орієнто ва ний ли ше на да ний мо мент. Цей
тип є ак тив ним, він шу кає вихід із кри зо вої си ту ації вра хо ву ю чи на -
явні мож ли вості. На ми ну ле орієнто ва ний «нос тальгічний» тип,
який спо га да ми про приємне ми ну ле за хи щаєть ся від усвідом лен ня
заг ро зи своєму Я. «Мрійли вий» тип осо бис тості відкла дає рішучі дії
на потім, на май бутнє, уяв ля ю чи як без болісно він усе вирішить,
але час то не бе ре до ува ги, що цей мо мент мо же ніко ли і не нас та -
ти. Ос танні два ти пи відно сять ся до па сив них, є про дук тив ни ми
тіль ки у тих ви пад ках, ко ли кри зові ви пад ки нез во ротні (смерть,
стихійне ли хо то що). 2. Пот ре бо1воль ові пе ре жи ван ня є ос но вою для
та ких типів: «уни ка ю чо го», який пе ре жи ває ма су неп риємних емо -
цій пов’яза них із розв’язан ням кри зо вої си ту ації, зміною існу ю чо го
ста ну і то му праг не до за тя гу ван ня ініціації; «терп ля чо го» ти пу, кот рий
ма ю чи ви со ку фруст раційну то ле рантність бу де повіль но, флег ма -
тич но про су ва ти ся до пос тав ле ної ме ти, од но час но за до воль ня ю чи
свої на гальні пот ре би, умо ви кри зи не бу дуть істот но за ва жа ти йо го
існу ван ню; «ге роїчно го» ти пу, який нав па ки, будьUяку життєву пе ре -
ш ко ду сприй ма ти ме як вик лик долі і з натх нен ням на ма га ти меть ся
вирішу ва ти її, от ри му ю чи від ць о го за до во лен ня. 3. За змістов ною
нап рав леністю осо бис тості мож на виділи ти ти пи: «ор ганіза торсь -
кий», що спря мо вує свої зу сил ля на уп равління з ме тою вирішен ня
йо го проб ле ми («все під конт ро лем»); «соціаль но2за леж ний» шу кає
підтрим ку, звер та ю чись до рідних, друзів, спеціалістів, щоб поділи -
ти ся своїми проб ле ма ми, що приз во дить до емоційної роз ряд ки,
зас по коєння; «не за леж ний» про яв ляє са мостійність у спро бах роз -
в’яза ти склад ну си ту ацію, праг не до усамітнен ня, щоб у спо кої роз -
мірко ву ва ти про свої дії, бе ру чи всю відповідальність за наслідки на
се бе. 4. За рівнем зас воєння ініціаль ної по ведінки мож на го во ри ти про
три ти пи осо бис тості: «по чи на ю чий», що за до по мо гою спроб і по -
ми лок шу кає конструк тив ний вихід; «реп ро дук тив ний», ма ю чи пев -
ний досвід розв’язан ня кри зо вих си ту ацій, діє за пев ним ал го рит мом,
який у нь о го склав ся, або пов то рює вчин ки відо мих йо му лю дей;
«кре а тив ний», що зда тен обер ну ти си ту ацію на свою ко ристь і не
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тіль ки розв’яза ти про тиріччя та зня ти оз на ки кри тич ності, а й от -
ри ма ти пев ну ко ристь від ць о го. 5. За фор мою ініціаль ної діяль ності
мож на виділи ти такі ти пи осо бис тості: «прак тич ний», який ак тив но
шу кає вирішен ня бо лю чої проб ле ми, ви ко рис то ву ю чи свої
рішучість та мобільність; «пер цеп тив но2інтуїтив ний», нап рав ле ний
на очіку ван ня по даль шо го роз вит ку подій, інтрос пек тив не став лен-
ня до са мо го се бе, спро ба по ба чи ти свої проб ле ми в іншо му світлі;
«аналітич ний» за до по мо гою когнітив но го аналізу кри зи відна хо -
дить потрібне рішен ня. 6. До да на шос та інваріан та «ре зуль та тив -
ності діяль ності», кот ра дає мож ливість прос те жи ти ініціацію осо -
бис тості в ди наміці. За нею «інво люційний» тип ха рак те ри зуєть ся
са мов ра жа ю чи ми фор ма ми по ведінки, що відки да ють осо бистість
у її роз вит ку да ле ко на зад (ал ко голізм, нар ко ти зація, ро бо то голізм,
психічні роз ла ди, суїцид то що); «заст ря га ю чий» тип не мо же ніяк
зміни ти існу ю чий стан і за ли шає status quo, що ве де до нев ро тич но -
го роз вит ку осо бис тості; «ево люційний» тип спря мо ва ний на про -
дук тив не розв’язан ня кри зо вої си ту ації, що приз во дить до йо го
осо бистісно го зрос тан ня.

Вис нов ки. По бу до ва на кла сифікація ініціюван ня осо бистісних
транс фор мацій роз ши рює ко ло кваліфікаційних мож ли вос тей її
зас то су ван ня й відкри ває перс пек ти ви більш ши ро ко го та пов но го
опи су ти по логічних мо де лей по ведінки й діяль ної ак тив ності лю -
ди ни в умо вах кри зо вих си ту ацій та адап тацій.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ СТАВ ЛЕН НЯ ЛЮ ДИ НИ
ДО КРИ ЗО ВИХ СИ ТУ АЦІЙ ЖИТ ТЯ
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к.психол.н., ст. вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти
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Ано тація. В публікації розк ри то по нят тя кри зо вих си ту ацій жит -
тя лю ди ни. По да но кла сифікацію видів криз нав чан ня. Про а налізо ва но
зміни в пси хо логії став лен ня до се бе, до інших лю дей, до жит тя під час
пе ре жи ван ня кри зи. Розг ля ну то різні ти пи став лен ня до кри зо вої си -
туації: ігно ру ю че став лен ня, пе ребіль шу ю че став лен ня, де мо н стра тив -
не став лен ня, во люн та ри стсь ке та про дук тив не став лен ня.

Annotation. The publication uncovers the concept of crisis situations of
human life. The classification of types of training crises is presented. The
changes in the psychology of the attitude towards oneself, to other people, to
life during the crisis experience are analyzed. Different types of attitude to the
crisis situation are considered: ignoring the attitude, exaggerating attitude,
demonstrative attitude, voluntaristic and productive attitude.

Вступ. Кож на лю ди на про тя гом сво го жит тя пе ре жи ває кри зові
си ту ації, котрі мо жуть по род жу ва ти ся різни ми, як внутрішніми так
і зовнішніми при чи на ми, та, які при гар монійно му їх вирішенні
підійма ють лю ди ну на інші щаблі осо бистісно го роз вит ку. «Кри за
(від грецьк. сrisis — рішен ня, по во рот ний пункт) — ха рак те ри зує стан,
який по род жуєть ся проб ле мою, що пос та ла пе ред індивідом, якої
він не мо же уник ну ти і яку він не мо же розв’яза ти за ко рот кий час
і звич ним спо со бом» [3, с. 172]. Т.М. Ти та рен ко кри зи, що їх пе ре жи -
ває кож на осо бистість, поділяє на нор мальні та анор мальні [5, с. 91].
Нор маль на (або віко ва) кри за — це пе рехід від од но го віко во го ета пу
до іншо го (кри за но во на род же но го, кри за пер шо го ро ку жит тя, кри -
за 3Uх років жит тя, кри за 6Uрічно го віку, підлітко ва кри за, юнаць ка
кри за та ін.). Анор маль на або життєва кри за ви ни кає у склад них
життєвих умо вах, ко ли лю ди на пе ре жи ває події, що рап то во зміню ють
її до лю (роз лу чен ня, смерть близь кої лю ди ни, інвалідність, втра та
ро бо ти та ін.). Такі події мо жуть зачіпа ти сімей ний, про фесійний,
осо бистісний та ін. ас пек ти жит тя лю ди ни. Дос татньо дос ко на ло
пси хо ло га ми вив чені кри зи нав чан ня, котрі та кож про яв ля ють ся
і в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі [4]: 1) кри за адап тації до
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умов нав чан ня (кри за пер шо го кур су), 2) кри за се ре ди ни нав чан ня
(кри за «ек ва то ру»), 3) кри за ви пу ск ни ка (кри за ос тан нь о го кур су),
4) кри за відра ху ван ня.

Вик лад ос нов но го ма теріалу. Під час пе ре жи ван ня кри зи лю ди -
на відчу ває певні зміни у став ленні до внутрішнь о го і зовнішнь о го
світів [1]: 1) зміна в став ленні до се бе (втра та інте ре су до се бе, відчут -
тя са мот ності, не потрібності, неп ри дат ності, втра та са мо по ва ги,
зни жен ня са мо оцінки, роз ча ру ван ня в собі); 2) зміна в став ленні до
інших лю дей, суспільства (відра за до лю ди ни, яка бу ла при чи ною
кри зи, уни кан ня кон тактів і спілку ван ня, не довіра до лю дей, об ра -
за на інших то що); 3) зміна в став ленні до жит тя (три во га за своє
май бутнє і май бутнє близь ких лю дей, втра та інте ре су до жит тя, не -
мож ливість повіри ти в те, що ста ло ся, відчут тя, що жит тя скінчи ло -
ся, втра та сен су жит тя, праг нен ня смерті, відчут тя, що все гар не
в житті вже ми ну ло).

За Ф.Е. Ва си лю ком, існу ють такі ти пи став лен ня до кри зо вої
си ту ації [2]:

1. Ігно ру ю че став лен ня. Лю ди на не хо че або не мо же ре аль но
оціни ти наслідки то го, що відбу ваєть ся. Во на всіля ко на ма гаєть ся
не поміча ти не по ро зуміння, конфлікти у взаємодії з ото чу ю чи ми, які
ви ни ка ють все частіше і частіше. Во на зап лю щує очі на про фесійні
проб ле ми, яких раніше не бу ло. Во на не хо че ба чи ти погіршен ня
сво го здо ров’я, яке та кож свідчить про на явність кри зо во го ста ну.

2. Пе ребіль шу ю че став лен ня. Ко ли замість ігно ру ван ня симп -
томів кри зи у лю ди ни ви ни кає паніка, що зрос тає, як гірсь ка ла ви -
на, йдеть ся про про ти леж не пер шо му став лен ня до кри зо вої си ту ації.
Лю ди на фіксує кож ну, навіть зовсім ви пад ко ву зміну обс та вин як
знак, що віщує про пог либ лен ня страж дань, зрос тан ня неп риєм нос -
тей. До сво го здо ров’я, психічно го ста ну во на ста вить ся як справж -
ній іпо хо нд рик, пе ребіль шу ю чи, ут ри ру ю чи кож ну дрібнич ку.

3. Де мо н стра тив не став лен ня. Де які осо бис тості постійно під -
крес лю ють, що їхня си ту ація — найгірша, що до ля до них най не сп ра-
вед ливіша, що життєвих вип ро бу вань у їхнь о му житті над то ба га то.
Як що хво ро ба, то та ка склад на і не без печ на, якої досі не бу ло, як -
що сімей ний конфлікт, то про йо го жах ливі под ро биці бу дуть зна ти
всі знайомі, сусіди, співробітни ки, рідні і друзі.

4. Во люн та ри стсь ке став лен ня. Пот ра пив ши у кри зо ву життєву
си ту ацію, лю ди на з во люн та ри стсь ким став лен ням до влас но го жит -
тя по чи нає з под воєною енергією за пе ре чу ва ти дійсність. Во на не
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прий має ре аль ності, не хо че ра ху ва ти ся з погіршен ням пра цез дат -
ності, за го ст рен ням хронічних зах во рю вань, не обхідністю зу пи ни -
ти ся у своєму ру хові впе ред, і, мож ли во, тро хи зміни ти нап ря мок
або под ба ти про надійне ото чен ня.

5. Про дук тив не став лен ня. Во но пе ред ба чає ово лодіння лю ди -
ною цілою га мою стра тегій опа ну ван ня. За леж но від конк рет ної си-
ту ації ви ко рис то ву ван ня цих стра тегій мо же бу ти до сить гнуч ким,
різнобічним. Інко ли тре ба відволікти ся, розс ла би тись, зня ти нап ру -
жен ня, щоб по ба чи ти, що ро би ти далі. Інко ли опа ну ван ня стає
мож ли вим у формі про я ву своїх емоцій, гірко го пла чу, ви бу ху гніву.
Дех то звер таєть ся до сво го ото чен ня за до по мо гою. У будьUяко му
разі лю ди на тве ре зо, терп ля че сприй має се бе завж ди, — і в ча си
везіння, вдачі, натх нен ня, і в періоди за ги белі надій, кра ху най за -
повітніших мрій і ба жань.

Вис нов ки. Та ким чи ном кри зові си ту ації жит тя лю ди ни зміню -
ють або за го ст рю ють її сис те му став лень до се бе, до ото чу ю чих та до
жит тя. При ць о му ви ни кає пев не спе цифічне став лен ня до кри зо -
вої си ту ації, яке в по даль шо му по зи тив но чи не га тив но впли ває на
вирішен ня са мої кри зи.
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АДАП ТАЦІЯ УЧНІВ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ 
В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Ющен ко О.М.
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Ано тація. В публікації розк ри то по нят тя адап тації. По да но ви -
ди та ме ханізми адап тації. Розк ри то ме то ди досліджен ня по каз ників
адап то ва ності шко лярів з особ ли ви ми пот ре ба ми в умо вах інклю зив -
но го нав чан ня.

Annotation. The publication uncovers the notion of adaptation. Types and
mechanisms of adaptation are presented. The methods of research of indica-
tors of adaptation of pupils with special needs in conditions of inclusive
education are revealed.

Вступ. Ос нов ною з го лов них проб лем нав чан ня та ви хо ван ня
лю дей в інтег ро ва но му освітнь о му се ре до вищі є проб ле ма адап тації
та ких лю дей до но вих умов нав чан ня, спілку ван ня, соціалізації та
життєдіяль ності.

Вик лад ос нов но го ма теріалу. Соціаль ноUпси хо логічні ас пек ти
адап тації ста ли пред ме том досліджен ня та ких пси хо логів, як
О.О. Бо даль ов, Г.О. Балл, Л.П. Гри мак, О.М. Ле онтьєв, А. Нал чад -
жян, С.Л. Рубінштейн та ін.

За га лом, адап тація (від лат. adapto — прис то со вую) виз на ча ється
вче ни ми як зміна са мо го се бе (нас та нов, рис ха рак те ру, сте ре о типів
по ведінки то що) відповідно до но вих ви мог діяль ності, соціаль них
умов і но во го ото чен ня. Це та кож вход жен ня в но ву соціаль ну по зи -
цію і но ву сис те му взаємин, а та кож — врод же на ре акція ор га нізму
прис то со ву ва ти ся до но вих умов жит тя. Вчені виділя ють соціаль ну
та пси хо логічну адап тацію осо бис тості лю ди ни.

Соціаль на адап тація — це певні «за ко номірності спіль ної діяль -
ності, що обу мов лю ють ся за галь ною ме тою і ціннісни ми орієн та ція -
ми соціаль них груп» [2]. Пси хо логічна адап тація — «сис те ма за ходів,
спря мо ва них на фор му ван ня у осо бис тості здат ності при с то со ву ва -
тись до існу ю чих у суспільстві ви мог та кри теріїв за ра ху нок при -
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своєння їй норм і ціннос тей да но го суспільства». Пси хо логічна адап -
тація осо бис тості в суспільстві відбу ваєть ся зав дя ки та ким пси хо ло -
гічним ме ханізмам, як реф лексія, іден тифікація, ем патія (співчут тя,
співпе ре жи ван ня), прийом соціаль но го зво рот но го зв’яз ку, то що [2].
Соціаль ноUпси хо логічний ас пект адап тації ха рак те ри зує прис то су -
ван ня осо бис тості до існу ван ня, життєдіяль ності в то му чи іншо му
соціумі відповідно до йо го ви мог, пот реб та інте ресів.

От же, соціаль но2пси хо логічна адап тація — це про цес по до лан ня
проб лем них си ту ацій осо бистістю, в ході яко го во на ви ко рис то вує
на буті на по пе редніх ета пах сво го роз вит ку на вич ки соціалізації,
що доз во ляє їй взаємодіяти з соціумом без внутрішніх або зовніш ніх
конфліктів, про дук тив но ви ко ну ва ти провідну діяльність, вип рав -
до ву ва ти роль ові очіку ван ня, і, при всь о му ць о му, са мо ут ве рд жу ва -
ти ся, за до воль ня ю чи свої ос новні пот ре би.

Виділя ють нас тупні ви ди адап тації: алоп лас тич на адап тація —
здійснюєть ся зміна ми зовнішнь о го світу під існу ючі пот ре би осо -
бис тості; ау топ лас тич на адап тація — здійснюєть ся зміна ми струк -
ту ри осо бис тості під умо ви се ре до ви ща [1]. Розрізня ють за галь ну
і си ту а тив ну адап тацію. За галь на адап тація (і адап то ваність) є ре -
зуль та том послідов но го ря ду си ту а тив них адап тацій.

Існу ють такі ме ханізми соціаль ноUпси хо логічної адап тації осо -
бис тості: 1) когнітив ний що вклю чає всі психічні про це си, пов’язані
з пізнан ням: відчут тя, сприй ман ня, уяв лен ня, пам’ять, мис лен ня,
уя ва і т.д.; 2) емоційний, що вклю чає в се бе різні мо ральні по чут тя
і емоційні ста ни; 3) прак тич ний, по ведінко вий, що про по нує пев ну
спря мо ва ну діяльність лю ди ни в соціальній прак тиці.

Са ме орієнту ю чись на вка зані ме ханізми, ми змо же мо досліди ти
по каз ни ки адап то ва ності шко лярів з особ ли ви ми пот ре ба ми в умо -
вах інклю зив но го нав чан ня. Для ць о го про по нуєть ся ряд ан кет на
виз на чен ня: нав чаль ної мо ти вації, ат мос фе ри в клас но му ко лек -
тиві, са мо оцінки учнів, соціаль но го ста ту су та їх інте ресів.

Ан ке та «Нав чаль на мо ти вація». Що при ваб лює те бе у школі:
1. Нав чан ня, уро ки, знан ня, спілку ван ня, друзі? (підкрес ли ти).
2. Який нав чаль ний пред мет тобі найбіль ше по до баєть ся? 3. Який
нав чаль ний пред мет, на твою дум ку, най не обхідніший у твоєму по -
даль шо му житті? 4. Який нав чаль ний пред мет найбільш склад ний?

Я на ма га ю ся нав ча ти ся доб ре, то му що: 1. Праг ну от ри ма ти гар -
ну оцінку. 2. Люб лю до ла ти труд нощі в нав чанні. 3. На ма га ю ся за -
во ю ва ти ав то ри тет се ред од нолітків. 4. Ціка вий зміст нав чаль но го
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ма теріалу. 5. Хо чу уник ну ти неп риємнос тей від учи телів чи бать -
ків. 6. Ро зумію не обхідність ви ко нан ня сво го обов’яз ку уч ня. 7. Хо -
чу пізна ти глиб ше й шир ше нав чаль ний ма теріал. 8. Хо чу відчу ти
за до во лен ня й радість від до сяг ну тих успіхів.

Ан ке та «Виз на чен ня ат мос фе ри в клас но му ко лек тиві». Закінчи
ре чен ня: 1. Ко ли я вранці йду до шко ли, то відчу ваю... 2. В моєму
класі мені по до баєть ся... 3. У взаєми нах із од нок лас ни ка ми ме не
зас му чує... 4. Свої сто сун ки з од нок лас ни ка ми я оцінюю як....
5. Щоб нам у школі бу ло доб ре, потрібно....

Досліджен ня са мо оцінки учнів. 1. Що хо ро шо го ти мо жеш ска за -
ти про се бе: (осо бистісні якості, до сяг нен ня). Виз нач те рівень за до -
во ле ності со бою, відзна чив ши йо го на шкалі: 1___________100.
2. Який у те бе настрій най частіше? 3. Тобі кра ще бу ти од но му чи
з діть ми? 3. Твоя го лов на проб ле ма? — оцінки, взаємос то сун ки
з учи те ля ми, взаємос то сун ки з од нок лас ни ка ми, сто сун ки з бать ка -
ми (підкрес ли ти).

Ан ке та виз на чен ня соціаль но го ста ту су. 1. Ко го ти б об рав ста -
рос тою кла су? 2. З ким ти хотів би сидіти за од ною пар тою? 3. Ко го
б ти зап ро сив до се бе на день на род жен ня? 4. Хто на твою дум ку не
хотів би дру жи ти з то бою?

Ан ке та виз на чен ня інте ресів. 1. Чим ти зай маєшся у віль ний час?
2. Які гурт ки та секції ти відвідуєш?

Вис нов ки. Та ким чи ном адап тація учнів з особ ли ви ми пот ре ба -
ми в інклю зив не освітнє се ре до ви ще є вкрай важ ли вим пи тан ням,
зад ля яко го потрібно діаг нос ту ва ти їх мо ти вацію, са мо оцінку,
соціаль ний ста тус та інте ре си.
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Київсь кий національ ний еко номічний універ си тет ім. Ва ди ма Геть ма на

Ано тація. Те зи ак ту алізу ють проб ле ма ти ку доб ровіль ної соціаль -
ної ізо ляції се ред сту де нтсь кої мо лоді. Зок ре ма, розк ри то пог ля ди за -
рубіжних та вітчиз ня них вче них що до досліджен ня яви ща соціаль ної
ізо ляції; по ка за но гло бальність да ної проб ле ми на прик ладі Японії;
розг ля ну то соціаль но2пси хо логічні фак то ри впли ву на вибір мо лод дю
соціаль ної ізо ляції; опи са но вплив тех но логічно го прог ре су на фор му -
ван ня яви ща мо лодіжної соціаль ної ізо ляції; ок рес ле но перс пек ти ви по -
даль ших досліджень.

Annotation. Abstracts actualize issues voluntary social isolation among
students. In particular, the views of foreign and domestic scientists on the study
of the phenomenon of social isolation are revealed; the globality of this problem
is illustrated by the example of Japan; socio2psychological factors of influence
on the choice of young people of social isolation are considered; the influence
of technological progress on the formation of the phenomenon of youth social
isolation are described; prospects for further research are outlined.

Жит тя су час ної мо ло дої лю ди ни ха рак те ри зуєть ся ви со ким
тем пом та ве ли кою кількістю соціаль них кон тактів, що нак ла дає
ве ли чез не соціаль ноUпси хо логічне на ван та жен ня на психіку. Ве ли ка
кількість соціаль них ро лей, які по вин на ви ко ну ва ти мо лодь, приз -
во дить до міжроль о вих конфліктів, що спри чи нює стре сові ста ни,
які кож на лю ди на до лає поUсвоєму (копінгUстра тегії). Та ким чи ном,
доб ровіль на соціаль на ізо ляція се ред сту де нтсь кої мо лоді мо же роз -
г ля да ти ся як фор ма уник нен ня стре со вих чин ників. В наш час та ка
фор ма уник нен ня на бу ває все біль шо го роз пов сюд жен ня, про що
свідчить ве ли ка кількість соціологічних пси хо логічних досліджень.

Різні ас пек ти яви ща доб ровіль ної соціаль ної ізо ляції досліджу -
ва ли ся ря дом вче них. Про те, пе ре важ на більшість цих досліджень
розг ля да ють доб ровіль ну соціаль ну ізо ляцію крізь приз му фе но ме -
ну са мот ності. Так, Ф.ФромUРайх ман опи сує ре зуль та ти клінічно го
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досліджен ня ста ну са мот ності; Г.Салліван вба чав ко рені са мот ності
до рос ло го в йо го ди тинстві; К.Род жерс вва жав, що відки ну те інши -
ми справжнє «Я» осо бис тості «три має лю дей замк ну ти ми у своїй
са мот ності»; Дж.Оді досліджу вав біологічні ко рені са мот ності у лю -
ди ни і тва рин; Р.Вейс опи су вав са мотність, ма ю чи на увазі такі
соціальні відно си ни як оцінка, при хильність і керівницт во, вста но -
вив ши два ти пи са мот ності: емоційний і соціаль ний; Е.Пеп ло
прит ри муєть ся когнітив но го підхо ду, що ак цен тує роль пізнан ня як
фак то ра, який опо се ред ко вує зв’язок між не доліком соціаль ності
і по чут тям са мот ності; В.Дер ле га та С.Мар гуліс роз ви ну ли по нят тя
«інтимність» і «са мо ро зк рит тя» для тлу ма чен ня са мот ності; І.Ялом
розг ля дає ізоль о ваність як од ну з да нос тей існу ван ня; Д.Рісмен
і Ф.Слей тер досліджу ють са мотність як нор ма тив ний за галь ний ста-
тис тич ний по каз ник, що ха рак те ри зує суспільство; С.Г.Кор чагіна
на підставі досліджень ви ве ла кла сифікацію са мот ності; Є.П.Ільїн
розг ля дає са мотність крізь приз му спілку ван ня.

На різних ета пах роз вит ку людства та за леж но від ет но куль тур -
них особ ли вос тей, відно шен ня до яви ща доб ровіль ної соціаль ної
ізо ляції се ред мо лоді вкрай різни ло ся. Та ка фор ма по ведінки сь о -
годні — соціокуль тур ний фе но мен, поз бав ле ний етнічних і куль тур-
них кор донів. Про те, в де я ких куль ту рах він має більш різке ви ра жен-
ня. Нап рик лад, це си ту ації гост рої доб ровіль ної соціаль ної ізо ляції
се ред мо лоді, що ма ють місце в Японії. Хікіко морі — термін, що
поз на чає лю дей, які відмов ля ють ся від соціаль но го жит тя і най час -
тіше праг нуть до крайнь о го сту пе ня соціаль ної ізо ляції та са мот -
ності внаслідок різних осо бистісних і соціаль них фак торів. Такі лю -
ди час то не ма ють ро бо ти і жи вуть на ут ри манні ро дичів. За да ни ми
звіту уря ду Японії від 2010 ро ку, в країні на ра хо ву ва ло ся 700 000 лю -
дей, які ве дуть спосіб жит тя хікіко морі, чий се редній вік ста но вив
31 рік. Крім то го, уряд Японії пе ред ба чає, що ще 1,55 мільйо на лю -
дей пе ре бу ва ють на межі пе рет во рен ня в хікіко морі. Хо ча термін
і опи сує яви ще, яке існує в Японії, лю ди зі схо жи ми симп то ма ми
про жи ва ють і в інших країнах.

Існує ряд пси хо логічних фак торів, що спри я ють са мот ності та
ба жан ню мо ло дої лю ди ни уни ка ти соціаль них кон тактів. Нап рик -
лад, це мо же бу ти низь ка са мо оцінка, яка приз во дить до уник нен -
ня кон тактів з інши ми людь ми че рез страх підда ти ся кри тиці, що,
в свою чер гу, ство рює по роч не ко ло — в ре зуль таті відсут ності кон -
тактів са мо оцінка ще біль ше па дає. Низь кий рівень роз вит ку на ви чок

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 



163

спілку ван ня та кож сприяє ви ник нен ню са мот ності. Сту ден ти з по -
га но роз ви не ни ми на вич ка ми міжо со бистісно го спілку ван ня та низь -
ким рівнем соціалізації, че рез страх по терпіти нев да чу у відно си нах
або пот ра пи ти в соціаль ноUпси хо логічну за лежність, та кож нерідко
праг нуть до са мот ності, особ ли во як що у них вже є нев да лий досвід
спілку ван ня з інши ми людь ми.

Тех но логічний прог рес та кож знач но впли нув на на шу соціаль -
ну взаємодію та си ту ацію з соціаль ною ізо ляцією се ред мо лоді. Так,
дум ки дослідників на цю те му вкрай різнять ся. Одні вва жа ють що
новітні за собі ко мунікації ве дуть до са мот ності та соціаль ної ізо -
ляції, інші ж вба ча ють у гад же тах та новітніх за со бах ко мунікації
ли ше ефек тив ний інстру мент для спілку ван ня.

Відтак, на вибір сту де нтсь кою мо лод дю доб ровіль ної соціаль -
ної ізо ляції впли ває ве ли чез на кількість фак торів: пси хо логічних,
соціаль них, куль тур них, еко номічних.

В рам ках на ших досліджень зап ла но ва но: виз на чи ти та роз ме жу -
ва ти по нят тя «са мотність», «соціаль на ізо ляція», «соціаль на деп ри -
вація»; розг ля ну ти ос новні ви ди та ти пи соціаль ної ізо ляції; зро би ти
де таль ний ог ляд на у ко вої літе ра ту ри на за да ну те му; виз на чи ти рівень
схиль ності до доб ровіль ної соціаль ної ізо ляції у сту дентів; виз на чи ти
соціаль ноUпси хо логічні ха рак те рис ти ки сту дентів, що приз во дять до
доб ровіль ної соціаль ної ізо ляції; досліди ти доміну ючі психічні ста ни
сту дентів, що зна хо дять ся у стані доб ровіль ної соціаль ної ізо ляції.
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there are outlined views of scientists on the system organization of personal
development.

Доміну ю чою ме то до логією су час ної пси хо логії з се ре ди ни ми ну -
ло го століття ста ло ви ко рис тан ня сис тем но го підхо ду, що виз на ча єть -
ся як кон цеп ту аль на ос но ва на у ко во го ба зи су у про цесі дослі джен ня
осо бистісно го роз вит ку. За О.Г. Ас мо ло вим, лю ди на розг ля даєть ся
як ак тив ний еле мент взаємо пов’яза них сис тем: в біологічній як
індивід, в соціальній як осо бистість, в пси хо логічній як індивіду -
альність. І тіль ки у сис тем но му взаємозв’яз ку та взаємо за леж ності
біоло гоUсоціаль ноUпси хо логічних еле ментів мож на оціни ти стан
сис те ми осо бистісно го роз вит ку та спрог но зу ва ти по ведінку осо -
бис тості, оскіль ки во на є ре зуль та том сис тем ної взаємодії різних
еле ментів роз ви валь но го про це су. 

Про цес осо бистісно го роз вит ку но сить полісис тем ний ха рак -
тер. Спро би розк ри ти йо го зміст вка зу ють на ке ру ван ня са мо роз -
вит ком, опи сом са мосвідо мості, пла ну ван ня та ре алізацією ць о го
роз вит ку з вра ху ван ням комп лек су різних зовнішніх та внутрішніх
фак торів, котрі впли ва ють на осо бистісний роз ви ток. Полісис тем -
ний ха рак тер виз на чаєть ся про я вом ак тив ності осо бис тості, сис те мою
та фор мою соціалізації, індивіду алізації, на учіння, що фор мує жит -
тєвий шлях осо бис тості, інши ми сло ва ми здійснюєть ся фор му ван ня
сис те ми — на бо ру взаємозв’язків, які роб лять цю сис те му цілісною
та ор ганізо ва ною. Ор ганізо ваність, бу ду чи ста лою ха рак те рис ти -
кою, є при род ним ста ном ор ганізму, що ха рак те ри зує цілісну інтег -
ро ва ну ЗДО РО ВУ осо бистість. Внутрішні ано малії роз вит ку та неб -
ла го по луч не се ре до ви ще здатні вик ли ка ти про ти леж ний стан —
стан нез до ров’я, сис те му пев них фізич них чи психічних не доліків.

Вив чен ня осо бис тості не мож ли во розг ля да ти час ти на ми, важ ли-
вим є ро зуміння цілісності людсь кої психіки та ор ганізму. У 30Uті ро -
ки ми ну ло го століття К. Голь дштейн ок рес лив свої на у кові пог ля ди,
виділив ши такі пос ту ла ти: ор ганізм лю ди ни по во дить се бе як ціле;
ор ганізм — цілісне зібран ня ок ре мих час тин; свідомість та тіло лю -
ди ни не існу ють ок ре мо один від од но го; всі події, які відбу ва ють ся
в соціаль но му та пси хофізич но му плані, відбу ва ють ся в кон тексті всь о -
го ор ганізму і для то го щоб зро зуміти функціону ван ня ок ре мих скла -
до вих, не обхідно зна ти за ко ни функціону ван ня всь о го ор ганізму [2]. 

Сис тем ний підхід розг ля дає ор ганізм як відкри ту сис те му, ціль о -
ва роз ви валь на функція якої мо же зна хо ди тись як внутрі, так і за
ме жа ми сис те ми. Зміни в одній сис темі приз во дять до змін в іншій
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час тині чи скла до вих цієї за галь ної сис те ми. Сис те ма от ри мує ін -
фор мацію від ком по нентів внутрішнь о го і зовнішнь о го се ре до ви ща,
що сприяє по ведінко вим про я вам індивіда, але за відсут ності енергій
сис те ма мо же вис на жу ва тись, руй ну ва тись, роз па да тись (ент ро -
пія), але сис те ма мо же ство рю ва ти влас ну енергію для підтрим ки
сво го існу ван ня — си нергія. Еквіфінальність (до сяг нен ня од но го
й то го ж ре зуль та ту різни ми спо со ба ми) та муль тифінальність (за
од них і тих же умов мож на до сяг ну ти різних ре зуль татів). Всі сис те -
ми мо жуть зна хо ди тись в стані го ме ос та зу, ре вер бе рації. 

Лю ди на з інвалідністю — лю ди на з пев ни ми не доліка ми, що за -
ва жа ють їй пов ноцінно вес ти жит тя, яке прий ня то вва жа ти нор маль -
ним для інших. Але важ ли во є не на явність пси хофізич но го не доліку,
а са ма по зиція ІНВАЛІДА, яка за ва жає лю дині бу ти ор ганізо ва ною.
По зиція інваліда ви ра жаєть ся як пев ний ду шев ний стан, при яко му
лю ди на ви ко рис то вує власні життєві уск лад нен ня, вик ли ка ю чи
жалість ото чу ю чих з ме тою от ри ман ня влас ної ви го ди, до дат ко вої
до по мо ги чи ува ги, по зиція ЖЕРТ ВИ. Обидві по зиції по ру шу ють
сталість та сис темність осо бистісно го роз вит ку, по ру шу ють про цес
розк рит тя врод же них по тенцій та гар монійної єдності з соціумом.

Аналіз на у ко вої літе ра ту ри з пи тань інвалідності свідчить про
нез нач ну їх кількість і не дос татній ха рак тер роз роб ле ності. Не -
обхідність вив чен ня соціаль ноUпси хо логічних при чин інваліди зації
та са моінваліди зації осо бис тості, ви ко нан ня досліджень з пог ля ду
сис тем но го підхо ду зу мов лю ють ся ре аліями ча су та кон цепцією са -
мо го підхо ду, оскіль ки са ме в ме жах ць о го підхо ду знач на ува га
приділяєть ся «розк рит тю за ко номірнос тей, зав’язків між ком по нен -
та ми сис те ми, тоб то її струк ту ри» [3, с.9]. 

Вив чен ня осо бистісно го роз вит ку як цілісно го сис тем но го
про це су, дот ри му вав ся і П.К. Анохін, який підкрес лю вав, що вив -
ча ти ок ре мо мож на тіль ки ок ре мо ізоль о вані ме ханізми моз ку, і то
тіль ки для зруч ності екс пе ри мен таль но го їх вив чен ня, але та кий
прийом ко рис ний тіль ки на етапі збо ру пер вин них ма теріалів та
в період підго тов ки до ши ро ких уза галь нень [1]. І далі ав тор про -
дов жує, «…що всі функції ор ганізму і особ ли во йо го функції нер во вої
сис те ми за своєю при ро дою є логічним цілісни ми, і то му ро зуміння
їх біологічно го смис лу за ле жить від то го «ви що го син те зу», в яко му
ви яв ляєть ся ре аль на роль кож но го ме ханізму в ут во ренні ці ло го»
[1, с. 110]. Ав тор заз на чає, що для за пус ку ме ханізму ком пен сації
по ру ше них функцій, всі психічні про це си вис ту па ють в ор ганічній
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єдності, що доз во ляє швид ко відно ви ти по ру ше ну функцію. Це
яви ще от ри ма ло наз ву «функціональні сис те ми». П.К. Анохін про -
по нує вва жа ти функціональ ною сис те мою «закінче ну оди ни цю ді -
яль ності будьUяко го жи во го ор ганізму та скла даєть ся з ціло го ря ду
вуз ло вих ме ханізмів, які за без пе чу ють логічне та фізіологічне фор -
му ван ня по ведінко во го ак ту» [1 с. 113].
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Ано тація. Те зи прис вя чені висвітлен ню пи тан ня ство рен ня інк лю -
зив но го се ре до ви ща в Універ си теті «Ук раїна» у світлі За ко ну Ук раїни
від 5 ве рес ня 2017 ро ку «Про освіту». Пе ре ра хо ва но різно ви ди суп ро во -
ду сту дентів з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми і розк ри то здійснен -
ня пси хо ло го2пе да гогічно го суп ро во ду нав чан ня лю дей з інвалідністю.

Annotation. Abstracts are devoted to the issue of creating an inclusive
environment at the University of Ukraine in the light of the Law of Ukraine «On
Education» dated September 5, 2017. Varieties of support for students with
special educational needs are listed and the implementation of psychological and
pedagogical support for the training of people with disabilities is disclosed.

Про цес нав чан ня лю дей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми тісно
пов’яза ний з про це сом їх соціалізації уп ро довж усь о го жит тя. Са ме
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то му інтег рація та ких лю дей у нав чаль ний про цес ви шу суттєво по -
лег шує їх по даль шу інтег рацію у суспільство, оскіль ки пе ред ба чає
спіль не нав чан ня сту дентів із інвалідністю з інши ми осо ба ми. 

Згідно За ко ну Ук раїни від 5 ве рес ня 2017 ро ку № 2145UVIII «Про
освіту» інклю зив не освітнє се ре до ви ще — су купність умов, спо собів
і за собів їх ре алізації для спіль но го нав чан ня, ви хо ван ня та роз вит -
ку здо бу вачів освіти з ура ху ван ням їхніх пот реб та мож ли вос тей [1].
У статті 20 ви щев ка за но го за ко ну заз на чаєть ся, що ор га ни дер жав ної
вла ди та ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня ут во рю ють інклю зив -
ноUре сурсні цент ри з ме тою за без пе чен ня ре алізації пра ва на освіту
та пси хо ло гоUпе да гогічний суп ровід осіб з особ ли ви ми освіт німи пот -
ре ба ми. Пси хо ло гоUпе да гогічний суп ровід — це комп ле кс на сис те -
ма за ходів з ор ганізації освітнь о го про це су та роз вит ку осо бис тості,
пе ред ба че на індивіду аль ною прог ра мою роз вит ку [1].

В інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі Відкри то го міжна род но-
го універ си те ту роз вит ку лю ди ни «Ук раїна» пе ред ба че но ком пен су -
ва ти функціональні об ме жен ня, що впли ва ють на якість нав чан ня
сту дентів із інвалідністю, і на да ти їм не обхідну підтрим ку шля хом
ор ганізації суп ро во ду про це су нав чан ня. Суп ровід нав чан ня сту -
дентів із інвалідністю в умо вах нав чан ня в універ си теті — це сис те ма
за ходів, що ма ють за без пе чи ти рівний дос туп до нав чан ня, тоб то
зни щи ти або при наймні мінімізу ва ти проб ле ми сту дентів з особ ли -
ви ми пот ре ба ми у нав чанні [2].

Суп ровід нав чан ня сту дентів із особ ли ви ми пот ре ба ми в Уні -
вер си теті «Ук раїна» здійснюєть ся за та ки ми нап ря ма ми: технічний,
пе да гогічний, пси хо логічний, ме ди коUре абілітаційний, фізкуль тур -
ноUспор тив ний, соціаль ний, про фесійноUадап таційний. Суп ровід
роз по чи наєть ся з мо мен ту звер нен ня сту ден та з особ ли ви ми пот ре ба -
ми до універ си те ту й охоп лює про це си підго тов ки до всту пу, вступ
та нав чан ня у виші, підтрим ку зв’язків із ви пу ск ни ка ми. 

Пси хо логічний суп ровід спря мо ва ний на з’ясу ван ня пси хо ло гіч -
них особ ли вос тей кож но го сту ден та, зміцнен ня та збе ре жен ня йо го
пси хо логічно го здо ров’я, на дан ня йо му не обхідної до по мо ги з адап-
тації в інтег ро ва не освітнє се ре до ви ще, спри ян ня осо бистісно му
роз вит ку, підви щен ня пси хо логічної куль ту ри всіх учас ників на вчаль -
ноUви хов но го про це су — сту дентів, вик ла дачів, пе да гогічної гро мад -
сь кості, про ек ту ван ня і соціаль ноUпси хо логічну ко рекцію роз вит ку
сту дентів у нав чаль ноUви хов но му про цесі, соціаль ноUпси хо логічну
і пе да гогічну ре абілітацію, кон суль та тив ноUме то дич ну до по мо гу всім
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учас ни кам нав чаль ноUви хов но го про це су. Пе да гогічний суп ровід
нав чан ня пе ред ба чає оп тимізацію вик ла дан ня нав чаль но го ма -
теріалу сту ден там із інвалідністю у мак си маль но сприй нят ливій для
них формі, впро вад жен ня су час них пе да гогічних тех но логій нав чан -
ня, за без пе чен ня нав чаль ноUме то дич ни ми ма теріала ми. Цей блок
повністю за ле жить від підго тов ле ності вик ла дачів до ро бо ти в ін -
тег ро ваній групі та від їхньої пе да гогічної майс тер ності [2].

В Універ си те ту «Ук раїна» важ ли вим є не стіль ки зміст про це су
освіти, скіль ки ство рен ня пев них пси хо ло гоUпе да гогічних умов, які
по лег шу ють про цес нав чан ня здо бу вачів з особ ли ви ми освітніми пот -
ре ба ми, тоб то: за без пе чен ня особ ли во го підхо ду до сту дентів, який
по ви нен ура хо ву ва ти спе цифіку хво ро би, пси хо логічні чи соціальні
проб ле ми, з яки ми мо же зустріти ся лю ди на у пов сяк ден но му житті;
темп вик ла дан ня дис циплін має бу ти гнуч ким, прис то со ва ним до по -
треб; нав чаль не на ван та жен ня по вин но ре гу лю ва тись за леж но від
сту пе ня інвалідності; про цес ви хо ван ня пот ре бує біль шої ува ги,
відповідаль ності, ро зуміння й освіче ності. Сту ден ти по винні бу ти ото -
че ні лю бов’ю і тур бо тою, нав чені жи ти з ва дою і ро зумінням, що во -
ни — такі ж самі, як інші сту ден ти; за без пе чен ня рівних мож ли вос тей
для участі в за галь но універ си тетсь ких за хо дах (за без пе чен ня транс -
пор том, до поміжни ми за со ба ми, во лон те ра ми); підви щен ня за галь -
но го куль тур но го рівня зви чай но го сту де н т ства у нап рямі ви хо ван ня
то ле ра нт но го став лен ня до здо бу вачів із особ ли ви ми пот ре ба ми, ро -
зуміння їхніх життєвих проб лем [2]. За ува жи мо, що важ ли вою за по ру -
кою успішної інклюзії сту дентів з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми
є спеціаль на підго тов ка вик ла дачів до ро бо ти в інтег ро ва них гру пах,
яка пе ред ба чає оз найом лен ня з функціональ ни ми відміннос тя ми,
особ ли вос тя ми роз вит ку сту дентів різних но зо логій та сприй нят тя ни -
ми нав чаль но го ма теріалу, ме то ди ка ми вик ла дан ня їм нав чаль них
дис циплін та кра щим світо вим досвідом інклюзії та ких сту дентів. Ок -
рес ле на ро бо та вик ла дачів і ме то дистів Універ си те ту «Ук раїна» сприяє
ефек тив но му впро вад жен ню інклюзії на те ре нах Ук раїни.
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Ано тація. Висвітле но яви ще адап тації сту дентів з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми до нав чан ня у ви що му нав чаль но му зак ладі. Пе ре -
ра хо ва но труд нощі з яки ми зустрічаєть ся здо бу вач ви щої освіти в про -
цесі прис то су ван ня до нав чан ня. Розк ри то роль ку ра то ра в про цесі
адап тації сту дентів до но вих умов. Виз на че но кри терії успішної адап -
тації сту дентів пер шо го кур су до нав чан ня в умо вах ВНЗ.

Annotation. The phenomenon of adaptation of students with special edu-
cational needs to study at a higher educational institution is presented. Listed
difficulties encountered by the student in the process of adapting to study. The
role of the curator of the academic group in the process of adapting students
to the new conditions is revealed. The criteria of successful adaptation of stu-
dents of the first year to studying in higher educational establishments are
determined.

Сту де н т ство в Ук раїні скла дає ва го му част ку суспільства, яка
зай ня та спе цифічною пра цею — нав чан ням. Всту па ю чи до ви що го
нав чаль но го зак ла ду, сту ден ти зустріча ють ся з ря дом проб лем, що
пов’язані з не дос татнь ою пси хо логічною го товністю до но вих умов
нав чан ня, з руй ну ван ням ро ка ми ви роб ле них ус та но вок, на ви чок,
зви чок, ціннісних орієнтацій. Са ме на ць о му етапі по чи наєть ся
про цес адап тації сту ден таUпер шо ку рс ни ка до нав чан ня у виші.

Пси хо логічну адап тацію розг ля да ють як од нин із провідних спо -
 собів і не обхідну умо ву соціалізації осо бис тості. Це про цес прис то су -
ван ня індивіду аль них та осо бистісних якос тей до жит тя й діяль ності
лю ди ни в зміне них умо вах існу ван ня. Адап тація пер шо ку рс ни ка
по ля гає в здат ності відповіда ти ви мо гам і нор мам нав чаль но го за -
кла ду, а та кож в умінні роз ви ва ти ся в но во му для се бе се ре до вищі,
ре алізу ва ти свої здібності та пот ре би, не всту па ю чи із цим се ре до -
ви щем у про тиріччя [2].
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Всту пив ши до ви шу, сту дент з особ ли ви ми освітніми пот ре ба -
ми зустрічаєть ся із низ кою труд нощів. Так, вчені (Ю. Бо хон ко ва,
М. Вієвсь ка, Л. Кра совсь ка, А. Ма ме дов та ін.) виділя ють з них най-
 по ши реніші: пе ре жи ван ня, пов’язані з пе рехідним періодом: від
шкіль но го до до рос ло го жит тя; не виз на ченість мо ти вації ви бо ру
про фесії; не го товність до са мостійно го жит тя, на ла год жен ня по бу ту
в гур то жит ку чи на квар тирі; пси хо логічна не го товність до відпові -
даль ності за се бе, свої вчин ки; відсутні або не дос татньо роз ви нені
на вич ки са мостійної ро бо ти; нав чаль не на ван та жен ня, що є нерів но -
мірним; невміння ре гу лю ва ти час, відве де ний на нав чан ня і відпо -
чи нок; відсутність на ви чок са мо ко нт ро лю, са мо ре гу ляції по ведінки
та діяль ності; не роз ви нені воль ові якості сту дентів, що, як пра ви ло,
поєдну ють ся із за лежністю від близь кої мо ти вації. Ви ник нен ня цих
труд нощів на у ковці по яс ню ють низ кою особ ли вос тей: вход жен ням
у но вий ко лек тив зі зміною соціаль ної ролі; збіль шен ням фізич них
і мо раль них на ван та жень; зміною рит му жит тя, зви чок, де я ких цін -
нос тей; по си лен ням відповідаль ності за свої дії, три во гою за сприй -
ман ня ото чу ю чи ми на яв но го де фек ту у здо ров’ї [1].

Се ред емоцій, ха рак тер них для періоду адап тації, дослідни ки від -
мі ча ють внутрішню нап ру гу, нев пев неність у влас них си лах та емо цій -
ну на си ченість подіями. Спос теріга ють ся труд нощі зо се ре дже ності,
підви ще на три вожність та по ру шен ня сну. Відбу ваєть ся пе рег ляд влас -
ної са мо оцінки. Мо же спос теріга ти ся стре со вий, чи, навіть, кри зо вий
стан, пер шо ку рс ни ка. Та кий стан мож на наз ва ти нор мою, але як що
він швид ко ми ну чий і не за тяж ний. Усе це приз во дить до психічно го
пе ре ван та жен ня, яке влас не і зни жує адап тивні мож ли вості і, як
наслідок, сприяє по ру шен ню психічно го здо ров’я осо бис тості. 

У про цесі адап тації пер шо ку рс ників з особ ли ви ми пот ре ба ми
у групі ство рюєть ся не тіль ки сис те ма взаємос то сунків, але й мік -
рог ру пи, які, в свою чер гу, ство рю ють тен денції роз вит ку всієї гру пи.
Та ким чи ном, кож ний член гру пи бе ре участь у вста нов ленні пра вил
і норм по ведінки, у фор му ванні ха рак те рис ти ки пев ної гру пи. У всіх
членів но во го сту де нтсь ко го ко лек ти ву є мож ливість про я ви ти се бе,
за во ю ва ти ав то ри тет й по ва гу од ног руп ників. Існує безліч різних
кри теріїв про я ву осо бис тості, зок ре ма, по ведінка, вчин ки, стиль
спілку ван ня, творчі та про фесійні здібності.

Важ ли ва роль на пер шо му етапі відво дить ся ку ра то ру ака деміч -
ної гру пи, який до по ма гає сту ден там адап ту ва ти ся до но вих для них
спеціаль них умов, сприяє ство рен ню по зи тив но го пси хо логіч но го
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мікрокліма ту в групі. Із цією ме тою не обхідно про во ди ти адап та -
ційні тренінги, ма сові за хо ди (пос вя ту в пер шо ку рс ни ки, кон кур си
та лантів се ред но вих здо бу вачів ви щої освіти, кон цер ти, екс курсії,
ку ра торські го ди ни спілку ван ня). Та ка ро бо та до по ма гає змен ши ти
по каз ни ки три вож ності сту дентівUпер шо ку рс ників.

Дослідни ки Т. Це пеліна, О. Стя гу но ва [1] виділя ють такі кри те рії
успішної адап тації сту дентів до нав чан ня в умо вах ВНЗ: пізна валь -
ний — стійка пот ре ба у знан нях із фа хо вих дис циплін; на явність
пев них знань із май бутньої про фесійної діяль ності; емоційний —
стійке по зи тив не та зацікав ле не став лен ня до об ра но го фа ху; по зи -
тив на оцінка но вої гру пи, прий нят тя гру по вих норм, в ре зуль таті
чо го відбу ваєть ся пос ту по ва іден тифікація індивіда з цією гру пою;
діяльнісний — стійка пот ре ба в діяль ності, мак си маль но наб ли же ної
до май бутньої про фесії; ак тив на по зиція при опа ну ванні про фесійно
зна чу щих дис циплін; прий нят тя ак тив ної участі в житті сту де нтсь ко-
го ко лек ти ву; воль о вий — упев неність як у по до ланні труд нощів,
по в’яза них з ово лодінням про фесійною діяльністю, так і у вирі -
шенні проб лем них си ту ацій на соціаль но му і по бу то во му рівнях.
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Ано тація. В те зах по ка за но, що ав тор розг ля дає вплив стре су на
осо бис тості в кон тексті індивіду аль ної здат ності ор ганізму на по ве -
дін кові ре акції, як зміну соціаль ної ак тив ності. Стре состійкість
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харак те ри зує стан фізич но го, емоційно го і психічно го вис на жен ня,
вик ли ка но го три ва лою вклю ченістю в емоційно2нап ру жені й зна чимі
си ту ації пов’язані з дією стре су.

Annotation. The article shows that the author examines the effect of con-
cussion on the individual in the context of the individual’s ability to behave as
a change in social activity. Stress resistance characterizes the state of physical,
emotional and mental exhaustion, caused by prolonged inclusion in emotion-
ally2tense and significant situations associated with the effects of stress.

Жит тя лю дей за су час них умов ха рак те ри зуєть ся впли вом знач но -
го чис ла стре со ген них фак торів та ви су ває підви щені ви мо ги до стре -
состійкості та пси хо логічних якос тей осо бис тості, які за без пе чу ва ли
б по ведінку, націле ну на по до лан ня стре су та ефек тив ну діяльність.

Спра ва в то му, що ор ганізму не шкідли вий сам по собі стрес
(зреш тою, і по зи тивні емоції лю ди ни теж пов’язані зі стре сом), а його
надмірна інтен сивність. Стрес хо ро ший в пев них кіль кос тях. При
на рос танні час то ти і три ва лості стресів, во ни по чи на ють вис на жу -
ва ти ор ганізм, різко зни жу ю чи йо го пра цез датність. Як що 25 років
то му стрес ви ни ка ла віднос но рідко, і лю ди ма ли мож ливість прий -
ти в се бе до то го, як пе ред ни ми ви ни ка ла но ва стре со ва си ту ація,
то сь о годні май же всі ми ста ли жерт ва ми без пе ре рв но го стре су і ор -
ганізм вже нс вит ри мує. Си ту ація об тя жуєть ся си дя чим спо со бом
жит тя, вічним поспіхом, невмінням лю ди ни розс ла би ти ся і навіть
сла бо роз ви не ним по чут тям гу мо ру [4].

Вар то відзна чи ти, що всі лю ди поUрізно му ре а гу ють на си ту -
ації, які ви ни ка ють в їх житті. Як що за своїм ха рак те ром лю ди на
завж ди або май же завж ди ре а гує на пе реш ко ду од на ко во, то мож на
го во ри ти про те, що він відно сить ся до пев но го ти пу. Перші — ак -
тив но зви ну ва чу ють інших лю дей, ви ма га ють, обу рю ють ся і т. д.
Другі схильні ба чи ти при чи ну своїх неп риємнос тей у нев да ло му
збігу обс та вин: «Ніхто не ви нен. Так вже вийш ло». Треті бе руть про -
ви ну на се бе, вва жа ють, що самі винні у всіх своїх по мил ках і про -
ма хах. А чет верті навіть на ма га ють ся по ба чи ти щось по зи тив не
в яв но неп риємної си ту ації: роб лять «хо ро шу міну при по ганій грі».

Нині на рос тає не тіль ки час то та, але і три валість стресів. Су -
час ний темп прий нят тя рішень став настіль ки ви со кий, що, як вва жає
док тор Роу, психіатр з Ат лан ти, у керівників прос то не за ли шаєть ся
ча су для відпо чин ку. У той же час, на дум ку док то ра Фран сис ко Хо се
Фло ресUТас ко на, ав то ра кни ги «Керівні кад ри 2000 ро ку. Тяжкість
кар ди нальсь кої мантії», не має жод них фа таль них при чин, в си лу яких
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успішно пра цю ючий керівник по ви нен страж да ти від стре су біль ше,
ніж йо го підлеглі. Біда в то му, що ба га то керівників не вміють знай -
ти в своєму житті ба ланс між ро бо тою та інши ми ра до ща ми бут тя,
не нав чені мис те цт ву «відклю ча ти ся» від служ бо вих проб лем [2]. 

Ціка вою є гіпо те за, ви су ну та не що дав но в США, суть якої в тім,
що стрес, від яко го страж да ють керівнне тіль ки постійним ста ном аг -
ресіїї, не обхідної їм для ро бо ти, алеи ки різних рангів, по род жу єть ся
і має коріння, що ве дуть до них до до му, в по рож не чу і ру тинність
сімей но го жит тя [4].

Яск ра вим прик ла дом тут мо же слу гу ва ти так зва ний «селф-мейд
мен» (selfUmade man), тоб то «лю ди на, яка зро би ла се бе са ма». Так
аме ри канці на зи ва ють лю ди ну, яка прис вя ти ла своє жит тя на сам -
пе ред справі, жи ла без роз ваг, відпо чин ку, нех ту ю чи сім’єю і друж бою.
Ду же час то та ка лю ди на років 50 рап том ви яв ляє, що йо го спра ви
йдуть вже як би своїм хо дом і не має не обхідності три ма ти під пос -
тійним конт ро лем. І тоді «селфUмейд мен» впа дає у вкрай важ кий
стан, що ті ж аме ри канці поз на ча ють терміном «брэйк да ун» (break-
dozen), ро зуміючи під цим щось на стан лю ди ни, що рап то во спіт кну -
ла ся і впа ла у ка на ву. Са ме такі емоції ово лодіва ють «селфUмейд ме -
ном», ко ли він рап том усвідом лює, що в го нитві за успіхом вит ра тив
біль шу час ти ну жит тя, не от ри мав ши від неї особ ли вої ра дості [2].

Не без пе ка для керівни ка з’яв ляєть ся в той мо мент, ко ли на
шкалі йо го життєвих ціннос тей — ре тельність, зав зя тості, амбіції,
пот ре би в по чес тях та по вазі з бо ку ото чу ю чих по чи на ють відбу ва -
ти ся зміни. Наслідком ць о го стає втра та са мо ко нт ро лю, нех ту ван -
ня інши ми життєви ми обов’яз ка ми і навіть ви ник нен ня де я ких
психічних зах во рю вань.

Та ким чи ном, потрібно усвідом лю ва ти, що жит тя без впли ву
стре сорів не мож ли ве. Для психічно го та фізич но го здо ров’я лю ди -
ни, її щас тя важ ли вим є уміння до ла ти стре си. Ефек тив на відповідь
на стрес, яка ве де до адап тації, — це вжи ван ня та кої стра тегії
взаємодії зі стре со ром, яка знач но зни жує пе ре жи ван ня стре су. Не -
мож ли во ду ма ти, що мож на повністю уник ну ти стре су. Окрім то го,
стрес сам по собі не обов’яз ко во щось по га не. Пев ний об сяг чи
рівень стресів в на шо му житті є при род ни ми і навіть ко рис ни ми. 
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міжна род них відно син та соціаль но2гу манітар них дис циплін 
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Ано тація. У даній ро боті звер таєть ся ува гу на важ ливість проб ле -
ми роз вит ку осо бис тості, виз на чен ня її клю чо вих пот реб і мо ти вацій
для ре алізації в якості пов ноцінно го і ак тив но го чле на суспільства. Од -
ним із важ ли вих ком по нентів роз бу до ви гар монійно го інтег ро ва но го
освітнь о го се ре до ви ща, на дум ку ав то ра, є мо дернізація і роз роб ка гу -
манітар них курсів, по бу до ва них на ос нові міждис циплінар них підходів.
У зв’яз ку з цим, ав тор про по нує до ува ги міждис циплінар ний гу ма ні тар -
ний курс «Зро зуміти Лю ди ну». У те зах висвітле но ме ту та струк турні
еле мен ти кур су, заз на че но, що на сь о годнішній день пос тає пот ре ба
тіснішої міжна род ної співпраці між зак ла да ми, спеціаліста ми, що за ці -
кав лені у роз вит ку гар монійно го інтег ро ва но го освітнь о го се ре до ви ща.

Annotation. In this work, draws attention to the importance of the prob-
lem of personality development, identification of its key needs and motiva-
tions for realization in the function of qualified and active member of society.
According to the author, one of the most important components of developing
a harmonious integrated educational environment is modernization and
development of humanitarian courses which were on constructed on the basis
of interdisciplinary approaches. For that matter, the author proposes an
interdisciplinary humanitarian course «To Understand a Man.» In the theses,
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in particular, the purpose and structural elements of the course are highlighted.
Also, in the work is noted that today there is a need for closer international
cooperation between institutions, specialists who are interested in the deve -
lopment of a harmonious integrated educational environment.

Роз бу до ва інтег ро ва но го освітнь о го се ре до ви ща на за са дах су -
час них знань і підходів пот ре бує особ ли вої ува ги до проб ле ми роз -
вит ку осо бис тості, виз на чен ня її клю чо вих пот реб і мо ти вацій для
ре алізації в якості пов ноцінно го і ак тив но го чле на суспільства, пов -
ноп рав но го гро ма дя ни на. Це, в свою чер гу, ак ту алізує не обхідність
роз роб ки і здо бут тя інтег ро ва них знань про лю ди ну, її ба га томірну
при ро ду, унікальні здат ності і мож ли вості людсь кої осо бис тості.

У ць о му кон тексті — од ним із важ ли вих ком по нентів роз бу до ви
гар монійно го інтег ро ва но го освітнь о го се ре до ви ща є мо дерні за ція
і роз роб ка гу манітар них курсів, по бу до ва них на ос нові міждис цип -
лінар них підходів.

З ог ля ду на це, ме тою на шої ро бо ти бу ла роз роб ка міждис цип -
лінар но го гу манітар но го кур су: «Зро зуміти Лю ди ну», а та кож звер -
нен ня ува ги на не обхідність йо го впро вад жен ня у су час ний нав чаль -
ний інтег ро ва ний універ си тетсь кий простір.

Про по но ва ний курс роз роб ле но на ка федрі «Міжна род но го
пра ва, міжна род них відно син та соціаль ноUгу манітар них дис цип -
лін» Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»
і є ре зуль та том твор чо го син те зу різних на ук. За ос но ву взя то філо -
софсь коUкуль ту ро логічну ба зу ме тодів і знань, що до пов ню ють ся
і роз ши рю ють ся ме то до логічни ми і фак то логічни ми ма теріала ми,
взя ти ми з ціло го ря ду інших суміжних сфер знань, як при род ни чих,
так і соціаль ноUгу манітар них, технічних. Зок ре ма, для розк рит тя
ок ре мих пи тань міждис циплінар но го кур су, ми пос лу го ву ва ли ся до-
сяг нен ня ми в сфері історії, ант ро по логії, соціології, ети ки, ес те ти -
ки, пси хо логії, літе ра ту ри, по е ти ки, лінгвісти ки, політо логії, фізи -
ки, біології, аст ро номії, ге не ти ки, біохімії, мис те цт воз на в ства і ін.
га лу зей знань. Ра зом з тим, фе но ме но логічний підхід при вив ченні
го лов но го пред ме ту — лю ди ни, її при ро ди, пот ре бу вав звер нен ня
до різних гілок знань та зу мо вив особ ли вості струк ту ри і змістов но -
го на пов нен ня кур су. 

Ок ре ма ува га у роз робці кур су приділе на меті, яка спря мо ва на
на роз ви ток у сту ден та на ви чок до са мостійно го, сис тем но го, твор -
чо го, ме то до логічно го мис лен ня; фор му ван ня гу манітар но го, сві -
тог ляд но го імуніте ту в умо вах су час них вик ликів інфор маційно го
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суспільства, адап тації до швид коп лин них умов зовнішнь о го се ре -
до ви ща, розк рит тя твор чо го по тенціалу при вирішенні індивіду -
аль них і ко лек тив них зав дань; роз ши рен ня інте лек ту аль но го кру -
го зо ру і пог либ лен ня куль ту ри мис лен ня; пле кан ня ціннос тей
ду хов ності і куль ту ри, зас но ва них на ро зумінні при ро ди лю ди ни,
за ко номірнос тей істо рич них про цесів, по чутті лю бові і гу манізму.

З поміж тем, що вклю чені до струк ту ри міждис циплінар но го
гу манітар но го кур су «Зро зуміти Лю ди ну» мож на відзна чи ти такі,
як: «Лю ди на — істо та, що жи ве за мірка ми уся ко го ви ду», «Лю ди на,
як космічна істо та», «Ме онічна сво бо да лю ди ни», «Су пе реч ливість
як прин ци по ва ха рак те рис ти ка людсь кої істо ти», «Фе но мен
пасіонар ності», «Од нобічності: біологічний вимір лю ди ни», «Лю -
ди на як біосоціаль на істо та», «Ду хов ний чин ник у роз вит ку лю ди -
ни», «Біологічна і соціаль на ево люція лю ди ни», «Лю ди на як
невід’ємна час ти на Но ос фе ри», «Виз на чальні ха рак те рис ти ки лю -
ди ни, згідно кла сич ної ант ро по логії» і ін. Ра зом з тим, відзна чи мо,
що міждис циплінар ний курс не копіює нав чальні прог ра ми з куль -
ту ро логії, філо софії, історії і ін. гу манітар них дис циплін.

Що до впро вад жен ня міждис циплінар но го кур су в інтег ро ва ний
нав чаль ний про цес — да не пи тан ня за ли шаєть ся відкри тим і пот ре -
бує по даль ших кроків у нап рям ку мо дернізації струк ту ри нав чаль -
них прог рам і конструк тив ної співпраці усіх ла нок нав чаль ноUор -
ганізаційно го про це су. 

Вар то та кож відзна чи ти, що на сь о годнішній день пос тає пот ре -
ба тіснішої міжна род ної співпраці між зак ла да ми, спеціаліста ми,
що зацікав лені в гар монізації і роз вит ку інтег ро ва но го освітнь о го
се ре до ви ща.

Міжна род на співпра ця, обмін досвідом між фахівця ми у ць о му
нап рямі не ли ше в рам ках кон фе ренцій, фо румів, семінарів, вебі на -
рів то що, але й у фор маті ста жу ван ня вик ла дачів у ви щих нав чаль -
них зак ла дах міжна род ної спіль но ти, цент рах освіти, на у ки, куль ту -
ри в рам ках інно ваційних прог рам, про ектів — пос тає ак ту аль ною
ви мо гою сь о го ден ня на шля ху спіль ної роз бу до ви гар монійно го
інтег ро ва но го освітнь о го се ре до ви ща на ос нові су час них підходів і
знань етич но го і гу маністич но го спря му ван ня.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ОСО БИС ТОСТІ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ 

Лав ре нюк Г.П.
Сту дент 1 кур су спеціаль ності 231 «Соціаль на ро бо та»

Жи то мирсь ко го еко номіко2гу манітар но го інсти ту ту 
Універ си те ту «Ук раїна»
lavrenyukgrigoriy@ukr.net

Ано тація. Розг ля ну то пси хо логічні особ ли вості соціалізації осо -
бис тості з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Зап ро по но ва но мак си маль но
раннє здійснен ня ре абілітаційних за ходів, а та кож сис тем не і комп ле -
кс не, з ог ля ду на індивіду аль ний підхід, за без пе чен ня пси хо логічно го
суп ро во ду на най важ ливіших ета пах соціалізації.

Annotation. The psychological peculiarities of socialization of the person
with disabilities are considered. The maximum early implementation of reha-
bilitation measures is proposed, as well as systemic and complex, taking into
account the individual approach, provision of psychological support at the
most important stages of socialization.

Аналiз проб ле ми iнвалiдностi свідчить про різно манітність під -
ходів до її розг ля ду — вiд неп рий нят тя та ізо ляції «не пов ноцiнних
членів» до не обхiдностi інтег рації осiб з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми в суспiльство, ство рен ня для них без бар’єрно го се ре до ви ща.
Про те вив чен ня соціаль них проб лем інвалідів важ ли ве не са ме по
собi, а перш за все в кон тексті вив чен ня ме ханізмів інтег рації осiб
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми в соціум, шляхів ство рен ня рівних
мож ли вос тей для інвалідів, з ме тою ство рен ня оп ти маль них умов
для розк рит тя ком пен са тор них мож ли вос тей, ефек тив ної адап тації
та соціалізації. 

У рядi робіт пси хо логів та пси хофізіологів (Ле онтьєв, За по ро -
жець, Анохiн, Лурiя) по ка за но, що при ком пен сації, вiдбу ва ють ся
два ти пи змiн в ор ганiзмi:

1) го мо сис темнi, якi вiдно сять ся до ре зе рв них мож ли вос тей
функціональ ної сис те ми; 

2) ге те ро сис темнi, якi ви хо дять iз сфе ри дiяль ностi однієї функ -
ціональ ної сис те ми.

Вив ча ю чи віднов лен ня рiзних функцій по ру шен ня внаслiдок
сен сор них де фектів, Лурiя виділяє три пе ре ва жа ючi ти пи віднов лен ня:

1) віднов лен ня відбу ваєть ся че рез роз галь му ван ня тим ча со во
ос лаб ле них функцій;
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2) ви ко рис то ву ють ся побiчнi мож ли востi про ти леж ної пiвкулi,
з якою без по се реднiм чи ном не пов’яза на ро бо та пригніче них
функцій;

3) до корiнна пе ре бу до ва функціональ них сис тем, яка пот ре бує
ве ли кої та різнос то рон ньої участi ком пен сації з віднов лен ня роз -
лад ної функції. Та ким чи ном, ком пен сація в психiцi завж ди вик ли -
каєть ся зовнішніми при чи на ми i роз ви ваєть ся за леж но від життє -
вої по зиції лю ди ни, від взаємодії з інши ми людь ми.

По вер та ю чись до те ми ак ту аль ностi інтег рації осiб з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми в суспiльство та ство рен ня для них без бар’єрно -
го се ре до ви ща, потрібно пiдкрес ли ти, що ду же важ ли вою умо вою
до сяг нен ня соціаль но-пси хо логічної інтег рації є по ши рен ня в ма -
совiй свiдо мостi iдей про рiвнi пра ва та мож ли вості для лю дей
інвалідів. На жаль, прак ти ка по ка зує складність та не од ноз начнiсть
став лен ня здо ро вих до інвалідів. 

От же, вва жаємо, що для ефек тив ної соціалізації осо бис тостi
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми потрібно: 

1) яко мо га раніше здійснен ня ре абілітаційних за ходiв, інтег -
рацію в соціум ба жа но роз по чи на ти з гру пи з ви со ки ми по каз ни ка -
ми пси хо логічно го бла го по луч чя, сво рю ючи умо ви для фор му ван -
ня впев не ностi, оп тимiзму, за до во лен ностi жит тям, на леж но го
соціаль но го ста ту су то що; 

2) не пе ре рв но вра хо ву ю чи склад ну між етап ну взаємодію,
спри я ти роз вит ку та куль ти ву ван ню пот реб, що ма ють роз ви валь ну
та ком пен са тор ну цінність; 

3) сис тем но i комп ле кс но вра хо ву ю чи індивіду аль ний пiдхiд,
за без пе чу ва ти пси хо логічний суп ровiд на важ ли вих ета пах соціалі -
зації осо бис тостi з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Літе ра ту ра

1. Бур ла чук Л.Ф. Пси хо ло гия жиз нен ных си ту а ций /Л.Ф.Бур ла чук,
Е.Ю.Кор жо ва — 2009. — 223 с.

2. Ви го тс кий Л.С. Прин ци пы со ци аль но го вос пи та ния глу хо не мых де -
тей / Л.С.Ви готсь кий — 1995. — С. 62–68.

3. Ле онтьєв А.Н. Вос ста нов ле ние дви же ния / А.Н.Ле онть ев. — М.,
2005. 

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 



179

ПРОБ ЛЕ МА СПІВВІДНО ШЕН НЯ 
ТА ДИ ФЕ РЕНЦІАЦІЇ ПО НЯТЬ «ЛЮ ДИ НА», «ІНДИВІД»,

«ОСО БИСТІСТЬ» ТА «ІНДИВІДУ АЛЬНІСТЬ» 
В СУ ЧАСНІЙ ПСИ ХО ЛОГІЧНІЙ НА УЦІ

Лав ри нен ко Д.Г.,
стар ший вик ла дач ка фед ри пе да гогіки та пси хо логії

lavryden@gmail.com
Київсь кий національ ний еко номічний універ си тет ім.Ва ди ма Геть ма на

Ано тація. Те зи ак ту алізу ють проб ле ма ти ку співвідно шен ня та
ди фе ренціації по нять «лю ди на», «індивід», «осо бистість» та «індиві -
ду  альність» в су часній пси хо логічній на уці. Зок ре ма, зроб ле но ак цент
на доціль ності ди намічно го порівнян ня дефініцій «осо бистість» та
«індивіду альність» (че рез про це си соціалізації та індивіду алізації) і, як
наслідок, легкій ди фе ренціації відміннос тей між ни ми.

Annotation. Abstracts actualize the problems of the relation and differen-
tiation of the concepts of «man», «individual», «personality» and «individuality»
in modern psychological science. In particular, the emphasis on the expediency
of dynamically comparing the definitions of «personality» and «individuality»
(through the processes of socialization and individualization) and, as a con-
sequence, the easy differentiation of differences between them was placed.

В су часній пси хо логічній на уці проб ле ма осо бис тості дослі джу -
єть ся крізь приз му ба гать ох підходів. Діяльнісний підхід, що був панів -
ним в ра дянській пси хо логії, по ка зав як свої пе ре ва ги, так і суттєві не -
доліки. Су час на євро пейсь ка пси хо логічна на у ка пос лу го вуєть ся
у досліджен нях пе ре важ но сис тем ним та гу маністич ним підхо да ми.

Як що розг ля да ти лю ди ну як цілісну сис те му, то в ши ро ко му
сенсі сло ва, во на вклю чає в се бе дві підсис те ми: ор ганізм — мор -
фофізіологічний рівень ор ганізації лю ди ни; осо бистість — соціаль -
ноUпси хо логічний рівень ор ганізації лю ди ни. Обидві ці підсис те ми
взаємо пов’язані та взаємо обу мов лені. Роз ви ток ор ганізму знач ною
мірою виз на че ний ге не тич но, і пев ною мірою за ле жить від спо со бу
жит тя, що і виз на чаєть ся соціаль ноUпси хо логічним рівнем ор гані -
зації лю ди ни. Про те, в свою чер гу, соціаль ноUпси хо логічний роз ви ток
за ле жить від ефек тив ності вклю чен ня лю ди ни в різні ви ди ді яль -
ності в конк ретній соціальній спіль ноті. То як же співвідно сять ся
між со бою по нят тя «індивід», «осо бистість» та «індивіду альність»,
і якою мірою всі во ни ха рак те ри зу ють лю ди ну?
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Лю ди на — це ро до ве по нят тя, що ха рак те ри зує відне сен ня жи -
вої істо ти до най ви що го сту пе ня роз вит ку жи во го, — до людсь ко го
ро ду. По нят тя «лю ди на» стве рд жує ге не тич ну обу мов леність роз -
вит ку вик люч но людсь ких оз нак та якос тей. Тоб то, лю ди на — істо -
та су то біологічна.

Індивід — істо та, що на ле жить до людсь ко го ро ду, конк рет ний
ок ре мо взя тий предс тав ник ви ду «homo sapiens». Лю ди як індивіди
відрізня ють ся не тіль ки мор фо логічни ми ха рак те рис ти ка ми (зріст,
конс ти туція тіла, колір очей то що), а й пси хо логічни ми ха рак те -
рис ти ка ми (здібнос тя ми, тем пе ра мен том, емоційністю).

Осо бистість — соціаль на істо та, яка вклю че на в суспільні від -
но  сини, бе ре участь в суспіль но му роз вит ку і ви ко нує пев ну соціаль -
ну роль. Ре альність, яка опи суєть ся по нят тям «осо бистість», зна хо -
дить своє відоб ра жен ня навіть в ети мо логії да ної дефініції. По нят тя
«осо бистість» («persona») спо чат ку вжи ва ло ся віднос но ак торсь ких
ма сок (в римсь ко му те атрі мас ка ак то ра на зи ва ла ся «ли чи на» (пе ре -
гу куєть ся з рос. «лич ность») — об лич чя, звер нені до гля дачів), що
на ле жа ли пев ним ти пам дійо вих осіб. Давнь ог рець кий філо соф Те -
о фаст в трак таті «Етичні ха рак те ри» (318 р. до н.е.) виділив по над
30 осо бистісних типів (базіка, підлес ник, хваль ко, уда валь ник і т.д.).
Пізніше це по нят тя ста ло ха рак те ри зу ва ти са мо го ак то ра та йо го
роль. Се ред рим лян по нят тя «persona» на бу ло вжит ку в кон тексті
обов’яз ко во го заз на чен ня відповідної соціаль ної функції ролі (осо -
бистість ма тері, осо бистість дер жав ни ка, осо бистість ка та то що).
От же, осо бистість за пер вин ним зна чен ням — це пев на соціаль на
роль або відповідна функція лю ди ни.

В су часній пси хо логічній на уці прий ня то виз на ча ти осо бис тість
як соціаль ноUпси хо логічне ут во рен ня, що фор муєть ся в про цесі жит -
тя лю ди ни в суспільстві. Лю ди на як суспіль на істо та пос ту по во на бу -
ває но вих (осо бистісних) якос тей че рез відно си ни з інши ми людь ми,
що ста ють та ки ми, які фор му ють її осо бистість. Індивід в мо мент
на род жен ня поз бав ле ний цих на бу тих (осо бистісних) якос тей.

Оскіль ки осо бистість най частіше виз на ча ють як лю ди ну ра зом
з її соціаль ни ми, на бу ти ми якос тя ми, це оз на чає, що до осо бистіс -
них не на ле жать ті особ ли вості лю ди ни, що при род но обу мов лені
і не за ле жать від її жит тя в суспільстві. Так, до осо бистісних, нап ри -
к лад, не ма ють відно шен ня пси хо логічні ха рак те рис ти ки лю ди ни,
що опи су ють її когнітивні про це си чи індивіду аль ний стиль діяль -
ності, за вик лю чен ням тих, що ма ють про яв у відно си нах з людь ми
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в суспільстві. У по нят тя «осо бистість» заз ви чай вклю ча ють ті ха рак -
те рис ти ки, що є віднос но стійки ми, виз на ча ю чи її зна чимі для ін -
ших ри си і вчин ки.

Індивіду альність, в свою чер гу, підкрес лює не пов тор ну своє -
рід ність лю ди ни, те, в чо му во на відрізняєть ся від інших. Індивіду -
альність — це єдність не пов тор них осо бистісних влас ти вос тей
конк рет ної лю ди ни, своєрідність її пси хофізіологічної струк ту ри
(фі зичні та пси хо логічні особ ли вості, тип тем пе ра мен ту, рівень
інте лек ту, досвід, світог ляд то що). Індивіду альність сутнісно виз на -
чаєть ся не стіль ки че рез по нят тя «особ ливість» та «не пов торність»,
скіль ки че рез по нят тя «цілісність», «са мо бутність», «єдність», «влас -
ний спосіб жит тя», «ав то р ство». Сутність індивіду аль ності вка зує
на са мо бутність індивіда та йо го здатність бу ти со бою, ре алізу ва ти
не за лежність та са мостійність.

Співвідно шен ня по нять «індивіду альність» та «осо бистість»
про яв ляєть ся в то му, що це два різні спо со би ре алізації лю ди ни, два
різних її виз на чен ня. Розбіжність же цих по нять має про яв, нап ри -
к лад, в то му, що існу ють два відмінних між со бою про це си ста нов -
лен ня осо бис тості та індивіду аль ності. Аналіз на у ко вої літе ра ту ри
по ка зує, що порівня ти дані дефініції та лег ко ди фе ренціюва ти від -
мінність між ни ми мож ли во як раз зав дя ки ди намічно му їх зістав -
лен ню (че рез про це си).

Ста нов лен ня осо бис тості — про цес соціалізації лю ди ни, що по -
ля  гає в ос воєнні нею своєї суспіль ної та ро до вої сут ності, що завж ди
відбу ваєть ся в конк рет них істо рич них си ту аціях жит тя лю ди ни. Ста -
нов лен ня осо бис тості здійснюєть ся че рез прий нят тя індивідом ви -
роб ле них в суспільстві соціаль них ро лей та функцій, а та кож
соціаль них пра вил та норм по ведінки, фор му ван ня умінь констру ю -
ва ти відно си ни з інши ми людь ми. Ста нов лен ня індивіду аль ності —
про цес індивіду алізації суб’єкта. Індивіду алізація — це про цес са мо -
виз на чен ня і відок рем лен ня осо бис тості, її ви ок рем леність із
суспільства, оформ лен ня її ок ре мості, унікаль ності та не пов тор ності.

У по нят тях «осо бистість» та «індивіду альність» відоб ра же но різні
виміри та сто ро ни сут ності лю ди ни. Зміст да ної відмінності доб ре ви -
ра же но в мові. Так, ра зом з по нят тям «осо бистість» заз ви чай вжи ва ють
такі ха рак те рис ти ки лю ди ни, як «силь на», «не за леж на», «енергійна»,
тим са мим підкрес лю ючи її діяльнісну пре зен тацію в очах інших. Про
індивіду альність же ми частіше го во ри мо: «твор ча», «яск ра ва», «не -
пов тор на», ма ю чи на увазі ха рак те рис ти ки са мостійної лю ди ни.
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РОЗ ВИ ТОК АК ТИВ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ 
СТУ ДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

В ПРО ЦЕСІ ПРО ФЕСІЙНО ГО СТА НОВ ЛЕН НЯ

Ле виць ка Л.В.,
к.пси хол.н., до цент, до цент ка фед ри пси хо логії 

Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна», 
lyudmila_lev@ukr.net

Ано тація. Те зи прис вя че но ак ту альній проб лемі соціаль но2пе да го -
гічної ро бо ти — роз вит ку ак тив ної діяль ності сту дентів з інвалід ністю
в про цесі про фесійно го ста нов лен ня. Виз на че но струк ту ру пси хо логіч -
ної го тов ності до май бутньої про фесії та її скла дові. Розк ри то про -
фесійно зна чущі влас ти вості і якості фахівців соціономічних про фесій.

Annotation. The theses are dedicated to the actual problem of social and
pedagogical work — the development of the active activity of students with
disabilities in the process of professional development. The structure of psy-
chological readiness for the future profession and its components are deter-
mined. The professionally significant properties and qualities of specialists of
socionomic professions are revealed.

За да ча про фесійної при дат ності фахівця соціономічних про фесій
на бу ває все біль шої ак ту аль ності у суспільстві, оскіль ки дані про фесії
ви ма га ють кваліфіко ва ну фа хо ву до по мо гу. Підви щен ня ефек тив ності
підго тов ки фахівців соціономічних про фесій розг ля даєть ся як од не
з важ ли вих зав дань ви щої шко ли на су час но му етапі. У Дер жавній
Національній прог рамі «Освіта» («Ук раїна ХХІ сто ліття») пе ред ба -
чаєть ся се ред шляхів ре алізації цих зав дань пе ред зак ла да ми ви щої
освіти впро вад жен ня сис те ми кри теріїв про фесій ної при дат ності кан -
ди датів на нав чан ня з ме тою роз вит ку їх про фесійної успішності. 

Слід заз на чи ти, що про фесії ти пу «лю ди наUлю ди на» пе ред ба -
ча ють постійну ро бо ту з людь ми і постійне спілку ван ня в ході про -
фесійної діяль ності. Про фесії да но го ти пу пов’язані: з ме дич ним
обс лу го ву ван ням, (лікар, фельд шер, ме дич на сест ра і т.д.); з нав чан -
ням і ви хо ван ням (ви хо ва тель, тре нер, вчи тель і т.д.); з по бу то вим
обс лу го ву ван ням (про да вець, провідник, офіціант і т.д.); з пра во вим
за хис том (юрист, діль нич ний інспек тор і т.д.); з пси хо логічною під -
трим кою і суп ро во дом (пси хо лог, соціаль ний пе да гог, вчи тель і т.д.). 

Кож на про фесія ви су ває свої спе цифічні ви мо ги до осо бис -
тості фахівця. Це в повній мірі сто суєть ся і про фесій ти пу «лю ди на-
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лю ди на» [1]. П.П. Гор нос тай, розг ля да ю чи струк ту ру пси хо логічної
го тов ності до май бутньої про фесії, виз на чає нас тупні її скла дові:
1) підсис те ма про фесійно важ ли вих якос тей осо бис тості, які є осо -
бистісни ми пе ре ду мо ва ми го тов ності до про фесійної діяль ності;
2) про фесійна са мосвідомість; 3) про фесійноUопе раційна підсис те ма
або про фесійна ком пе тентність (знан ня, вміння, на вич ки); 4) про фе -
сійна спря мо ваність. Та ким чи ном, на явність комп лек су про фе сійно
важ ли вих якос тей осо бис тості є обов’яз ко вою скла до вою і пси хо -
логічною пе ре ду мо вою про фесійної при дат ності фахівця.

Заз на чи мо, що фахівцям соціономічних про фесій не обхідні та кі
про фесійно зна чущі влас ти вості і якості, як емоційна стабільність,
ви со кий са мо ко нт роль, щирість, доб ро та, енергійність, са мо дос -
тат ність, на по лег ливість, лю бов до лю дей, стри маність, цілесп ря -
мо ваність, ем патійність, тер пимість та ін. Ці якості є важ ли вим еле -
мен том про фесійної го тов ності, але у сту дентів з інвалідністю во ни
роз ви нуті не дос татньо. Са ме то му, однією із пе ре ду мов про -
фесійно го ста нов лен ня сту дентів з інвалідністю є роз ви ток йо го ак -
тив ності в на бутті цих не обхідних якос тей та влас ти вос тей. 

От же, «ста ти про фесіона лом» пе ред ба чає зрос тан ня осо бис тості
із се ре ди ни, а са ме: че рез ціннісноUсмис лові ут во рен ня, са мо пок ла -
дан ня в реф лексії, че рез єдність когнітив но го, емоційно го, по ве -
дінко во го ком по нентів, ре алізацію оп ти маль них індивіду аль ноUти -
по вих спо собів са мо ре гу ляції, до сяг нен ня ста ну ком фо рт ності
осо бис тості шля хом ста нов лен ня ди намічної рівно ва ги між осо -
бистісни ми нас та но ва ми і ви мо га ми ото чу ю чо го се ре до ви ща. Ста -
нов лен ня про фесіона ла мо же відбу ва тись шля хом са мо роз вит ку та
за до по мо гою різно манітних пси хо ло гоUпе да гогічних за собів. На
на шу дум ку, про фесійно му ста нов лен ню сту ден та, а са ме сту ден та
з інвалідністю, бу де спри я ти впро вад жен ня тренінгів у ви що му уч бо -
во му зак ладі, які спря мо вані на фор му ван ня знань, умінь і на ви чок,
котрі не обхідні в їх про фесійній діяль ності. За у ва жи мо, що під час
нав чан ня, сту ден ти про хо дять ба га то різних тренінгів, але нез нач на
кількість го дин, відве де них на вик ла дан ня дис ципліни, не дає мож -
ли вості пов ною мірою роз ви ну ти не обхідні якості та на вич ки. Не -
дос татній рівень роз вит ку де я ких про фесійно важ ли вих якос тей
і на ви чок мо же бу ти ско ри го ва ний і роз ви не ний за до по мо гою
спеціаль них прог рам роз вит ку та індивіду аль ної пси хо ко рекції [2].
Це мо жуть бу ти тренінги різно го про фесійно го спря му ван ня (з ме -
тою усу нен ня або ос лаб лен ня хво роб ли вих симп томів і зміни
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відно шен ня до се бе, нав ко лишнь о го се ре до ви ща та тренінги роз -
вит ку про фесійних на ви чок). 

Заз на чи мо, що сам сту дент з інвалідністю по ви нен взя ти на се -
бе відповідальність за свій про фесійний роз ви ток та бу ду ва ти свій
про фесіоналізм відповідно з влас ни ми пот ре ба ми, ціля ми і мож ли -
вос тя ми. Підви щен ня ак тив ності сту ден та з інвалідністю є од ним із
суттєвих мо ментів в ди наміці йо го про фесійно го ста нов лен ня. Ли -
ше влас на ак тивність сту ден та з інвалідністю сприяє роз вит ку но -
вих мо тивів діяль ності й по ведінки, закріплен ню но вих пог лядів,
пе ре ко нань, но во го досвіду, но вих пе ре жи вань, но вих на ви чок. Сам
сту дент за дає зміни, він орієнтує, ске ро вує ак тивність на різні пе -
рет во рен ня дійсності і са мо го се бе і тим са ме відіграє ак тив ну роль
в ак тив ноUзміню ючій діяль ності, що має ве ли ке зна чен ня в про цесі
про фесійно го ста нов лен ня осо бис тості. 

Літе ра ту ра
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НАВ ЧАЛЬ НИЙ ПРО ЦЕС ЯК ЗАСІБ ФОР МУ ВАН НЯ 
ГАР МОНІЙНОЇ ОСО БИС ТОСТІ

Лей чен ко О.П.
асис тент ка фед ри фізич ної ре абілітації

Жи то мирсь ко го еко номіко2гу манітар но го інсти ту ту 
Універ си те ту «Ук раїна»

olaolaley@gmail.com

Ано тація. Нав чаль ний про цес слід розг ля да ти як жи вий функ ціо -
ну ю чий ор ганізм з ура ху ван ням всіх ха рак те рис тик йо го учас ників
(пе да гогів, сту дентів...) та твер дим оп тимізмом в до сяг ненні кінце вої
ме ти. Кінце ва ме та — фор му ван ня гар монійної осо бис тості. От же,
це про цес всь о го жит тя.

Annotation. The learning process should be considered as a living function-
ing organism, taking into account all the characteristics of its participants (tea -
chers, students...) and firm optimism in achieving the ultimate goal. The ultimate
goal is the formation of a harmonious personality. So, it’s a process of life.
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При от ри манні знань не менш важ ли вим, а, мож ли во, і більш
пріори тет ним є фор му ван ня взаємовідно син між учас ни ка ми нав -
чаль но го про це су на прин ци пах взаємо по ва ги, взаємо ро зуміння та
взаємо до по мо ги. У фор му ванні взаємовідно син клю чо ва роль на -
ле жить пе да го гу як нап рав ля ючій силі. Осо бистість пе да го га, йо го
мо ральні цінності та досвід ма ють ве ли ке зна чен ня.

Бу дуть до реч ни ми сло ва ве ли ко го вче но го Іва на Пет ро ви ча Пав-
ло ва. І.П. Пав лов у «Листі до мо лоді» дає нас та но ви: «Що б я хотів
по ба жа ти? ПоUпер ше — послідов ності. Про цю важ ли ву умо ву на у ко -
вої ро бо ти я ніко ли не змо жу го во ри ти без хви лю ван ня. По слі дов -
ність і послідовність. ПоUдру ге — скромність. Ніко ли не ду май те, що
Ви все знаєте… ПоUтретє — прист расть. Прист расть до по шу ку» [1].
Про цес по шу ку та пізнан ня се бе є най важ ливішим, ад же ре зуль та -
том ць о го і є фор му ван ня гар монійної осо бис тості. Та ка лю ди на
зна хо дить улюб ле ну ро бо ту і ця ро бо та пе рет во рюєть ся в твор чий
про цес. Не оцінен не зна чен ня ць о го і в ціло му для суспільства. 

В освітнь о му про цесі ко жен учас ник про це су зна хо дить ся на
пев но му етапі осо бистісно го рос ту. Осо бистісний ріст — це мо ральні
цінності, досвід по до лан ня про тиріч та фор му ван ня взаємовідно -
син. Є ще за галь не по нят тя — сво бо да. Сво бо да — на фізіологічній
мові це дис ципліна. Згідно вчен ню про про це си збуд жен ня та галь -
му ван ня в цент ральній нер вовій сис темі, збуд жен ня — це де я кий
ха ос, а галь му ван ня встав ляє цю ха о тичність в рам ки. 

По шук се бе, пізнан ня са мо го се бе — це од но час ний по шук
спра вжнь о го знан ня і то го за яки ми прин ци па ми жи ти.

Най важ чий мо мент освітнь о го про це су — по до лан ня про тиріч.
Ма ю чи пев ний життєвий досвід та сфор мо ва ний світог ляд, час то лю -
ди на важ ко сприй має про ти леж ну по зицію. А са ме у зіткненні про ти -
леж них ду мок до лаєть ся про тиріччя. Цей про цес дис ком фо рт  ний при
відсут ності досвіду ве ден ня діалогів, об го во рен ня, спорів. Ма ю чи на -
ви ки по ва ги та ро зуміння до учас ників нав чаль но го про це су, лю ди на
ру хаєть ся в про цесі по шу ку се бе і от ри мує най важ ливіший ре зуль тат —
улюб ле не за нят тя, пок лик душі. Це не обхідна умо ва у відчутті щас тя.

Має зна чен ня фор ма от ри ман ня знань, тоб то по да ча з прак -
тич ною націленістю та вмо ти ву ван ням сту дентів до са мо освіти.
Оціню ван ня знань в нав чаль но му про цесі вик ли кає ба га то за пи -
тань. Як потрібно оціню ва ти і з якою ме тою?

Так як це рух у по шу ку, то відбу ваєть ся руй ну ван ня сте ре о типів
та пог лядів у всіх учас ників нав чаль но го про це су. І це проб ле ма.
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Вихід із зо ни ком фор ту вик ли кає внутрішній конфлікт та суп ро тив.
До ць о го потрібно віднес тись із ро зумінням і бу ти го то вим. Тер -
піння, на по лег ливість та уни кан ня ка те го рич ності — не обхідні умо -
ви у фор му ванні взаємовідно син.

Лю ди на, яка знайш ла своє улюб ле не за нят тя, пе рет во рює ро -
бо ту у твор чий про цес. Ма ю чи мо ральні цінності в пріори теті та
оп тимізм в от ри манні кінце во го ре зуль та ту Лю ди на са ма роз ви -
ваєть ся і до по ма гає іншим. Це лан цю го ва ре акція яка гар монізує
суспільство. То му наші взаємовідно си ни (взаємо по ва га, взаємо ро -
зуміння, взаємо до по мо га) є рушійною си лою у на шо му роз вит ку.

Твор чо му по шу ку пе реш код жає за ор ганізо ваність нав чаль но го
про це су. Про тиріччя твор чо го підхо ду і за ор ганізо ва ності до лаєть ся
фор му ван ням са мо дис ципліни в про цесі діало гу та по ро зуміння.
Пи тан ня ети ки та норм по ведінки кож ної лю ди ни по винні ста ви -
тись в пер шу чер гу до са мо го се бе. Справжнє ви хо ван ня — це ви хо -
ван ня влас ним прик ла дом.

Літе ра ту ра
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ІНКЛЮ ЗИВ НА ОСВІТА ЛЮ ДЕЙ, 
КОТРІ ОТ РИ МА ЛИ ІНВАЛІДНІСТЬ 

ПІД ЧАС БОЙО ВИХ ДІЙ

Ля шен ко В.В.,
стар ший вик ла дач ка фед ри еко номіки та сфе ри обс лу го ву ван ня 

Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
atpviktor@rambler.ru

Ано тація. Розг ля ну то пи тан ня нав чан ня в ви що му нав чаль но му
зак ладі лю дей, котрі от ри ма ли інвалідність під час бойо виї дій.

Annotation. Considered the question of studies is considered in higher edu-
cational establishment of people that got disabilityduring military operations.

Од ним із важ ли вих шляхів ви ко рис тан ня людсь ких ре сурсів
є не обхідність за без пе чи ти рівний дос туп до якісної освіти усіх без
ви нят ку лю дей, нез ва жа ю чи на ра сові, соціальні, пси хофізичні від -
мінності. Це виз на чає ефек тивність суспіль но го пос ту пу ук раїнсь -
кої дер жа ви у за без пе ченні пра ва кож но го її гро ма дя ни на на по ва -
гу, взаємо ро зуміння та са мо ре алізацію в соціумі.
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Сь о годні ве ду чою стра тегією політи ки ба гать ох країн мож на
вва  жа ти на у ко во обґрун то ва не та до ве де не на прак тиці тверд жен -
ня про еко номічно доціль не здійснен ня інвес тиції в людсь кий
капітал.

Відповідно до цієї стра тегії інклюзія осіб з інвалідністю в су -
спільство розг ля да ють ся як стра тегічний нап рям соціаль но го інвес -
 ту ван ня для май бутнь о го. 

На сам пе ред пи тан ня соціаль ної інклюзії по винні знай ти своє
відоб ра жен ня у сфері освітньої політи ки, то му що освітня сис те ма
є віддзер ка лен ням ста ну суспільства й од но час но важ ли вим за со -
бом йо го пе ре бу до ви. 

Ме та освітньої інклюзії по ля гає у ліквідації соціаль ної ізо ляції,
яка є наслідком не га тив но го відно шен ня до різно манітності.
Відправ ною точ кою ць о го по нят тя є пе ре ко нан ня, що освіта є од -
ним з ос но во по лож них прав лю ди ни і ос но вою для більш спра вед -
ли во го суспільства [1, с. 100].

В наш час особ ли вої ак ту аль ності на бу ває пи тан ня за лу чен ня
до сис те ми інклю зив ної освіти лю дей, які пост раж да ли внаслідок
бойо вих дій, соціаль них надз ви чай них си ту ацій, в то му числі в сис -
те му ви щої освіти [2, с. 215].

Пост раж далі від та ких соціаль них не без пек пот ре бу ють дов гот -
ри ва лої ре абілітації та соціаль но го за хис ту. Од нак, для та кої ка те -
горії осіб, не за леж но від віку, в то му числі і для мо лоді яка в си лу
соціаль ної не без пе ки пе рейш ла у стан лю ди ни з інвалідністю, пев -
ним чи ном не обхідно існу ва ти в соціаль но му се ре до вищі, от ри му -
ва ти про фесії, нав ча тись, що і зу мов лює за лу чен ня та кої ка те горії
на се лен ня в освітній про цес, в то му числі в сис те му ви щої освіти.

Те о ре тич ну ос но ву тех но логії ви щої інклю зив ної освіти скла дає
філо софія не за леж но го жит тя, тоб то не обхідність ство рен ня рів них
мож ли вос тей для нав чан ня відповідно до пот реб сту ден та з інвалід -
ністю та участі в житті ко лек ти ву. При ви ко рис танні тех но логії
інклю зив но го нав чан ня сту дентів з інвалідністю вирішу ють ся нас -
тупні ос новні зав дан ня: 

— за хист прав та інте ресів сту дентів, пов’яза них з нав чан ням
у ВНЗ; 

— ство рен ня спеціаль них умов для нав чан ня; 
— за лу чен ня до участі в освітніх прог ра мах та іншій діяль ності

ВНЗ сту дентів з особ ли ви ми пот ре ба ми нарівні з інши ми сту ден та -
ми [3, с. 193].
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Крім то го для да ної ка те горії лю дей з інвалідністю пот ре бу ють
спеціальні умо ви нав чан ня:

— ство рен ня фізич ної дос туп ності приміщень універ си те ту,
ор ганізацію транс по рт них пе ре ве зень сту дентів з особ ли ви ми пот -
ре ба ми між об’єкта ми ВНЗ, ство рен ня умов, які ком пен су ють об -
ме жен ня життєдіяль ності;

— адап тацію про це ду ри скла дан ня ек за менів, заліків; 
— адап тацію освітнь о го про це су, гнуч кий графік відвіду ван ня

за нять і ви ко нан ня зав дань;
— ть ю торські пос лу ги.
Такі спеціальні умо ви не обхідно ство рю ва ти для кож но го сту -

ден та індивіду аль но відповідно до на яв них об ме жень життєдіяль -
ності та цілей нав чан ня у ВНЗ. Тех но логії за лу чен ня до інклю зив -
но го нав чан ня лю дей які от ри ма ли інвалідність внаслідок бойо вих
дій, в то му числі в ви що му нав чаль но му зак ладі по винні ба зу ва тись
на за кор дон но му досвіді, а са ме:

— інфор му ван ня абітурієнтів та до по мо га до всту пу у ви щий
нав чаль ний зак лад; 

— за без пе чен ня фізич но го дос ту пу до приміщен ня нав чаль но -
го зак ла ду; 

— адап тація тра диційних пе да гогічних прак тик до пот реб осіб
з інвалідністю;

— впро вад жен ня інно ваційних тех но логій нав чан ня, особ ли во
дис танційно го.

Та ким чи ном, пи тан ня за лу чен ня у нав чаль ний про цес ви щої
шко ли осіб які от ри ма ли інвалідність внаслідок бойо вих дій та ін ших
соціаль них не без пек до інклю зив ної освіти є склад ним про це сом та
пот ре бує в по даль шо му досліджен ня форм, ме тодів, тех но логій
взає модії сту дентів з інвалідністю з мо лод дю з нор маль ним роз вит -
ком, вик ла да ча ми на шля ху адап тації до освітнь о го про це су.
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Ано тація. В те зах ав тор розг ля дає пси хо ло го2пе да гогічні умо ви
інно ваційної ор ганізації нав чаль ної діяль ності, що спри чи ня ють зміни
в осо бис тості сту ден та. Фак то ри підви щен ня мо ти вації до ово лодіння
про фесійни ми знан ня ми та на вич ка ми. Фор му ван ня та роз ви ток пси -
хо логічних ме ханізмів реф лексії, конт ро лю і са мо ко нт ро лю, конструк -
тив но го мис лен ня й твор чих здібнос тей.

Annotation. In the article the author examines the psychological and
pedagogical conditions of the innovative organization of educational activity,
which causes changes in the student’s personality. Factors enhancing motiva-
tion to mastering professional knowledge and skills. Formation and develop-
ment of psychological mechanisms of reflection, control and self2control,
constructive thinking and creative abilities.

Са мостійна ро бо та сту ден та у цій сис темі посідає знач не місце.
В наш час пер шо чер го вим зав дан ням для ви щої освіти пос тає пи тан-
ня «нав чи ти нав ча ти ся», нав чи ти осо бистість роз ви ва ти свої інте лек-
ту альні мож ли вості, здібності. Пос та ли пе ред ре альністю: до сяг ти
не обхідно го ба лан су між пе ре да чею знань та са мостійним їх здо бу -
ван ням. Як пи сав К.Д. Ушинсь кий, «...са мостійні дум ки витіка ють
тіль ки з са мостійно прид ба них знань». Са мостійна ро бо та по вин на
про хо ди ти не стихійно, а під пиль ним, не нав’яз ли вим конт ро лем
вик ла да ча. Пе да гог по ви нен спо ну ка ти до ово лодіння ти ми чи
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інши ми знан ня ми, вик ла дач не той хто вик ла дає ма теріал, нав чає,
а той у ко го є чо му нав чи ти ся.

Вра хо ву ю чи пси хо логічні особ ли вості нав чаль ної діяль ності сту -
 де н т ства, з ме тою оп тимізації нав чаль но го про це су, вик ла дач по ви -
нен виріши ти ряд зав дань, а са ме: фор му ван ня сту ден та як суб’єкта
нав чаль ної діяль ності; ство рен ня умов для ви яв лен ня та ре алізації
пізна валь но го та твор чо го по тенціалу сту дентів; виз на чен ня сис те -
ми дій, не обхідних для успішно го нав чан ня, роз роб ка прог ра ми їх
ви ко нан ня на конк рет но му нав чаль но му ма теріалі та чітка ор га ні -
зація вправ для їх фор му ван ня; роз ви ток умінь аналізу та са мо а налізу;
по си лен ня діалогічності нав чан ня з ме тою за без пе чен ня сту дентів
мож ливістю відсто ю ва ти свої пог ля ди[3].

Для ре алізації пе реліче них зав дань у ході нав чаль ної взаємодії
вик ла да ча та сту дентів не обхідно ви ко рис то ву ва ти, тех но логії, які
спря мо вані, на сам пе ред, на осо бистість сту ден та і мо жуть за без пе -
чи ти інтег рацію здо бу тих знань і досвіду, а та кож ви ве ден ня їх на
якісно інший рівень — наб ли же ний до умов ре аль но го жит тя [1].
Ви су ну тим ви мо гам відповіда ють, такі тех но логії, як прийом, так
зва но го, «віль но го пи сан ня», про ек тив на ро бо та сту дентів і роль о ва
гра. Зу пи ни мось на їх ха рак те рис ти ках: прийом «віль но го пи сан ня»
ба зуєть ся на прин ци пах аналізу про дуктів пи сем ної діяль ності, який
відкри ває ши рокі мож ли вості для роз вит ку на ви чок са мопі знан ня,
аналізу та са мо а налізу. Але, щоб до сяг ти мак си маль ної ефек тив -
ності ви ко рис тан ня да но го прийо му, не обхідно ви ко ну ва ти певні
ви мо ги що до про це су йо го ре алізації: поUпер ше, об ме же ний час
ви ко нан ня зав дан ня (5–7 хви лин); поUдру ге, відсутність будьUяких
ви мог до змісту і фор ми кінце во го про дук ту пи сем ної діяль ності
сту дентів; поUтретє, орієнтація сту дентів на те, щоб за пи су ва ти все,
що при хо дить на дум ку відра зу. Такі умо ви ор ганізації нав чан ня
доз во ля ють сти му лю ва ти до дії і вис ло ви ти на па пері все, що важ ко
про мо ви ти у при сут ності гру пи та вик ла да ча [2].

З ме тою ак ту алізації здо бу тих знань й досвіду та оп тимізації
нав чаль но го про це су доціль но зас то со ву ва ти тех но логію під наз вою
«про ек тив на ро бо та сту дентів». Ця ме то ди ка про по нує вик ла да чу
ши рокі мож ли вості в ор ганізації будьUяко го на у ко воUдослідниць -
ко го екс пе ри мен ту.

Про ек тив на ро бо та сту дентів доз во ляє про во ди ти більш сер йозні
досліджен ня, не обхідні для ово лодіння про фесійни ми на вич ка ми, але
її ефек тивніше ви ко рис то ву ва ти се ред біль шої кіль кості сту дентів. Се -
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ред та ких форм мо же бу ти будь яка ко лек тив на ро бо та. Участь у якій
доз во лить одер жа ти певні ре зуль та ти, які важ ливі для ство рен ня за -
галь но го вис нов ку про об’єкт, що досліджуєть ся, спри я ють фор му ван -
ню у сту ден та відчут тя при чет ності до спіль ної праці, а та кож більш
пов но го уяв лен ня про май бут ню про фесійну діяльність та за дачі, які
во на вирішує. Про ве ден ня досліджен ня, як пра ви ло, за ме жа ми клас -
ної кімна ти фор мує у сту дентів відчут тя ре аль ності та ва го мості діяль -
ності, яка ви ко нуєть ся. Це сприяє ви хо ван ню відповідаль ності за
ви ко нан ня ро бо ти та по даль шо му роз вит ку на ви чок конт ро лю та
са мо ко нт ро лю [4]. Об го во рен ня у групі ре зуль татів про ве де но го
досліджен ня за без пе чує діалогічність на вчан ня і про по нує сту ден там
мож ливість вис ло ви тись та обґрун ту ва ти свою точ ку зо ру. Як наслідок,
та ка ор ганізація нав чан ня сприяє удос ко на лен ню на ви чок аналізу та
са мо а налізу, вчить сту дентів сис те ма ти зації здо бу тих знань й досвіду
та ви во дить їх на більш ви со кий рівень абстра кт но го мис лен ня.

За галь ним для всіх опи са них ви ще тех но логій є нас туп не: на -
явність си ту ації про дук тив ної нав чаль ної взаємодії між вик ла да чем
та сту ден та ми; за лу чен ня різних форм співпраці у ре жи мах «вик ла -
дач–сту ден ти»; на явність проб лем ної си ту ації або нав чаль ної за -
дачі, для вирішен ня яких спря мо вані по дані тех но логії; за без пе чен -
ня діалогічності нав чан ня; зміна ав то ри тар ноUконт ро лю ючої ролі
вик ла да ча на роль помічни ка, нас тав ни ка, який ке рує про це сом
вирішен ня нав чаль ної за дачі.

От же пе релічені пси хо логічні умо ви ор ганізації нав чаль ної ді яль -
ності спри чи ня ють зміни в осо бис тості сту ден та: підви щен ня мо ти -
вації до ово лодіння про фесійни ми знан ня ми та на вич ка ми, а та кож до
нав чаль ної діяль ності за га лом; фор му ван ня та роз ви ток пси хо ло гіч -
них ме ханізмів реф лексії, конт ро лю і са мо ко нт ро лю, конструк тив но -
го мис лен ня й твор чих здібнос тей; вста нов лен ня більш відвер тих сто -
сунків між вик ла да чем та сту ден том, сту ден том та нав чаль ною гру пою.
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Ано тація. У статті про а налізо ва но вплив за собів ма со вої ко му -
нікації, на фор му ван ня свідо мості мо лоді, умо ви їх адап тації у соціумі.

Annotation. The article analyzes the influence of mass communication
tools on the formation of the consciousness of young people, the conditions for
their adaptation in society.

Вплив за собів ма со вої інфор мації на фор му ван ня та са мо ви -
зна чен ня лю ди ни розг ля даєть ся вче ни ми всь о го світу вже дав но.
Не сек рет, що про па ган да ал ко го лю, паління та інших не га тив них
чин ників надз ви чай но шкідли ва для до рос лої лю ди ни, а для мо -
лоді, психіка та впо до бан ня якої тіль ки фор му ють ся. Ця те ма фігу -
рує у ба гать ох дис кусіях, і ця ро бо та прис вя че на са ме впли ву за -
собів ма со вої інфор мації на свідомість мо лоді.

В су час но му світі лю ди на з ран нь о го ди ти н ства опи няєть ся
в ото ченні тех нос фе ри, ва го мою час ти ною якої яв ля ють ся за со би
ма со вої ко мунікації, що гра ють важ ли ву роль в житті лю ди ни. При
чо му, на перші місця вийш ли так звані елект ронні за со би.

По до баєть ся нам су час на інфор мація, яку на да ють ЗМІ чи ні,
во на є невід’ємною час ти ною рин ко вих про цесів і су час но го жит тя
в ціло му. В умо вах кон ку ре нт ної бо роть би ве ли кої кіль кості ви роб -
ників од на ко вих то варів, те ле ком паній, політич них партій на дан ня
інфор мації ви хо дить за межі прос то го інфор му ван ня, роз ра хо ва но -
го на свідо ме сприй нят тя і транс фор муєть ся у більш дійо вий засіб
впли ву — в пси хо логічне прог ра му ван ня, підсвідо ме навіюван ня.

ЗМІ ши ро ко рек ла му ють ся ал ко гольні на пої, си га ре ти. Це не -
га тив но впли ває на мо лодь, яка бе ре прик лад з по ведінки мо ло дих
лю дей в рек ла мах або у філь мах, де го ловні ге рої ве дуть ан ти со -
ціаль ний спосіб жит тя, але предс тав лені як по зи тивні.

Че рез те, що для підлітків ду же важ ли вою є пот ре ба у спілку ванні,
а ву лич не спілку ван ня і спон танні юнацькі гру пи тісно пов’язані
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з особ ли вос тя ми юнаць кої суб куль ту ри мо лоді лю ди лег ко підхоп лю -
ють ці сте ре о ти пи. Юна ки ото тож ню ють се бе з ве се ли ми, без тур -
бот ни ми хлоп ця ми і дівча та ми у відео ро ли ках, силь ни ми і во ло -
дар ни ми чо ловіка ми з по га ни ми звич ка ми, які звик ли всь о го
до би ва ти ся си лою, яких постійно по ка зу ють у філь мах і тим «кра -
си вим жит тям», до яко го ніби то та кий спосіб жит тя ве де. Та ке став -
лен ня до жит тя і ото чу ю чих, а та кож розбіжність іде алів і бу ден -
ності нерідко приз во дить до серйоз них наслідків — аг ресії,
нар ко манії, ал ко голізму, час тих деп ресій, нер во вих зривів, роз ладів
психіки.

Та кий вплив ЗМІ на лю дей, їх мо ральні цінності, етичні і по -
ведінкові нор ми, мо же зруй ну ва ти струк ту ру суспіль них ціннос тей,
вик ли ка ти заміну ви щих ціннос тей ціннос тя ми ниж чих по рядків,
що приз во дить до мо раль но го роз ла ду мо лоді і суспільства в ціло му
і, бе зу мов но, мо же при чи ни ти роз ви ток не га тив них тен денцій
у суспільстві [1].

Су часні ЗМК, особ ли во те ле ба чен ня на бу ва ють пла не тар но го
ха рак те ру, звер та ють ся до ба га томільйон ної ау ди торії, ство рю ють
но вий тип куль ту ри — аудіовізу аль ний [3].

Проб ле ми, пов’язані зі злов жи ван ням ПАР (пси хо логічно ак тив -
ни ми ре чо ви на ми, тоб то ал ко го лем, нар ко ти ка ми, пси хот роп ни ми та
інши ми ре чо ви на ми, які пев ним чи ном впли ва ють на пси хо логічний
стан лю ди ни), пос ту по во ста ють од ним з го лов них вик ликів людсь кої
цивілізації. Усвідом лен ня не без пе ки по даль шо го по ши рен ня епідемії
нар ко тич ної та ал ко голь ної за леж ності ак тивізує ви роб лен ня дер жав -
ної політи ки в га лу зях охо ро ни суспіль но го здо ров’я, мо раль но го спо -
кою та гро мадсь ко го по ряд ку. Йде постійний по шук за собів бо роть би
з цим суспіль ним злом, уря ди та гро мадські ор ганізації ба гать ох країн
на ма га ють ся ство ри ти нові ка на ли впли ву на ма со ву свідомість, щоб
пе реш ко ди ти по даль шо му зрос тан ню чис ла скаліче них та хво рих.

Рек ламні за хо ди зай ма ють особ ли ве місце у здійсненні профі -
лак ти ки злов жи ван ня ПАР. Рек ла ма не тіль ки бе ре участь у фор му -
ванні спо жив чих пот реб членів суспільства, але має пев ний вплив
на всю життєдіяльність лю ди ни. Ви ко ну ю чи роль ме ханізму пе ре -
ко нан ня, во на впли ває на цінності та спосіб жит тя лю ди ни, і цей
вплив має як по зи тив ний, так і не га тив ний ас пек ти [2].

Са ме за до по мо гою ЗМІ та рек ла ми по ши рю ють ся певні нас та -
но ви, що про па гу ють спо жи ван ня пси ходійних ре чо вин як невід’єм -
ної скла до вої людсь ко го жит тя. З іншо го бо ку — са ме ЗМІ во ло ді ють
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найміцніши ми ка на ла ми впли ву для по пе ред жен ня по даль шо го
роз гор тан ня нар ко тич ної епідемії.

На мою дум ку не обхідно ство ри ти спеціаль ну прог ра му «гра -
мот ної по ведінки» зі ЗМІ для шко лярів і дошкіль ників. Роз ро би ти
спеціальні за нят тя, на яких дітей бу дуть нав ча ти кри тич но ста ви ти -
ся до те ле ба чен ня, розрізня ти фан тазію та ре альність на ек рані.
Дітям та кож роз ка зу ва ти муть про еко номічний ба зис те левізійної
індустрії. От же, про тидіяти не га тив но му впли вові те ле ба чен ня можна
й потрібно, і ро би ти це не обхідно різни ми спо со ба ми й на кіль кох
рівнях: суспільства, сім’ї, ок ре мої лю ди ни. 
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Ано тація. Про а налізо ва но і сис те ма ти зо ва но підхо ди до соціаль -
но2пси хо логічних проб лем лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос -
тя ми, зок ре ма, особ ли вос тям спілку ван ня. Аналізу ють ся досліджен ня
спілку ван ня осіб з інвалідністю на різних віко вих ета пах он то ге не зу.

Annotation. The approaches to social and psychological problems of people
with disabilities, including communicative features are analyzed and systema -
tized in the article. The studies of communication of persons with disabilities
at different age stages of ontogeny are analyzed.

На су час но му етапі роз вит ку суспільства ви ни ка ють проб ле ми,
які пов’язані із постійни ми соціаль ноUеко номічни ми ре фор ма ми
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в Ук раїні, що суп ро вод жу ють ся зміна ми і у суспіль но му житті. В та ких
умо вах, ста нов лен ня осо бис тості з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли -
вос тя ми та по шук ефек тив них шляхів інтег рації у соціум є однією із
най важ ливіших проб лем. Знач ний по пит на її вирішен ня має сту де нт -
сь ка мо лодь з особ ли ви ми пот ре ба ми, яка три ва лий час зна хо дить ся
під гіпе ропікою близь ких ро дичів. Оче вид но, щобіль шості з них по -
трібна до по мо га, яка б їх ак тивізу ва ла і спри я ла соціальній інтег рації. 

Тре ба ро зуміти, що слух відіграє важ ли ву роль у роз вит ку лю ди -
ни. Втра та слу ху, навіть част ко ва, ство рює бар’єр між лю ди ною
і суспільством, ут руд нює ово лодіння знан ня ми і спеціальністю, об -
межує тру до ву і суспіль ну діяльність, зат ри мує роз ви ток осо бис тості. 

Нав чан ня дітей з по ру шен ня ми слу хо вої функції, як й інших
ка те горій, має бу ти сис те ма тич ним і ор ганізо ва ним. ІЦе Л. C. Ви -
готсь кий вка зу вав, що нав чан ня глу хих пот ре бує спеціаль ної пе да -
гогічної техніки, ви ко рис тан ня особ ли вих прийомів і ме тодів. Але
при ць о му він же заз на чав, що потрібно ви хо ву ва ти і нав ча ти не глу ху
або сліпу ди ти ни, а ди ти ну вза галі. Вче ний на го ло шу вав: «З біо ло -
гічної точ ки зо ру глу хонімо та яв ляє со бою знач но мен ший не долік,
а ніж сліпо та, і глу ха тва ри на менш без помічна, а ніж сліпа. Але
у лю ди ни глу хонімо та є знач но біль шим не доліком, оскіль ки во на
ізо лює лю ди ну від вся ко го спілку ван ня з інши ми. Глу хонімо та є не -
долік соціаль ний. Во на пряміше, а ніж сліпо та, по ру шує соціаль -
ний ста тус осо бис тості» [1, с. 42].

Як заз на ча лось ви ще, при по ру шен нях слу ху пе ре дусім страж дає
мов лен ня ди ти ни; при глу хоті та гли бо ко му зни женні слу ху ди ти на
без спеціаль но го нав чан ня мов лен ням прак тич но не ово лодіває.
Відсутність чи не до роз ви ток мов лен ня не ли ше уск лад ню ють кон -
так ти ди ти ни з ото чу ю чи ми, а й по ру шу ють про цес фор му ван ня її
пізна валь ної діяль ності та осо бис тості в ціло му. 

Відчу ва ю чи пот ре бу в спілку ванні з ото чу ю чи ми, глухі ко рис -
ту ють ся мімікоUжес ти ку ля тор ною мо вою, тоб то своєрідним за со бом
пе ре дачі інфор мації, яка не мо же повністю заміни ти сло вес ну мо ву —
могутній фак тор роз вит ку психіки ди ти ни. Провідним об ме жен ням
осіб з по ру шен ня ми слу ху є об ме жен ня здат ності до пов ноцінно го
спілку ван ня, то му ста нов лен ня міжо со бистісних відно син для да -
ної ка те горії осіб і суспільства вціло му на бу ває особ ли во го зна чен ня.
Для фор му ван ня у них міжо со бистісних відно син не обхідні спе -
ціальні умо ви зі сто ро ни до рос лих — батьків і пе да гогів, при ць о му
важ ливі два взаємо пов’яза них про це са: з однієї сто ро ни, не обхідно,
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щоб діти зас воїли нор ми та пра ви ла по ведінки, які не обхідні при
спілку ванні з інши ми людь ми, з дру гої сто ро ни, слід нав чи ти їх роз -
пізна ва ти осо бистісні якості, ви ко нан ня чи не ви ко нан ня норм і пра -
вил в ре аль но му про цесі спілку ван ня, на да ва ти їм оцінку [4, с. 57–61].

Нез ва жа ю чи на серйоз ний та різноп ла но вий не га тив ний вплив
глу хо ти й ту го ву хості на роз ви ток ди ти ни, навіть при най тяж чих
ура жен нях слу хо вої функції, але при збе ре же но му інте лекті, мож -
ли вості всебічно го роз вит ку осо бис тості дітей із по ру шен ня ми слу -
ху не об ме жені. 

Та ким чи ном, у фор му ванні пов ноцінної, всебічно  роз ви не ної
осо бис тості з по ру шен ня ми слу ху важ ли ве з на чен ня  на бу ває по зи -
тив ний  вплив  соціаль них  фак торів, особ ли во в ди тя чо му віці.
Спілку ю чись з лю ди ною, яка не має слу ху зовсім або має йо го част -
ко во, не обхідно дот ри му ва ти ся пев них пра вил і ви мог, та вра хо ву -
ва ти заз на чені ви ще пси хо логічні особ ли вості роз вит ку і умов жит -
тя та ких лю дей. Не обхідно та кож ро зуміти, що втра та слу ху або
глу хо та не впли ва ють на інте лек ту альні мож ли вості, ди ти ни, на їх
здатність  нав ча ти ся. Про те, ди ти на зі зни же ним слу хом, або йо го
відсутністю пот ре буєспеціаль них нав чаль них пос луг для то го, що -
бот ри ма ти а дек ват не нав чан ня. 

Важ ли во, щоб фахівці (вчи телі та сур до пе да го ги) пра цю ва ли
спіль но, аби нав чи ти ди ти ну мак си маль но ви ко рис то ву ва ти її за -
лиш ко вий слух навіть тоді, ко ли пе ре ва га віддаєть ся жес товій мові
[6, с. 9–16]. 

Всі вик ла дені обс та ви ни, свідчать про те, що спілку ван ня з людь-
ми з відсутністю слу ху, або йо го част ко вою відсутністю, до не сен ня
до них інфор мації, і сприй нят тя ни ми її, но сить особ ли вий пси хо -
логічний ха рак тер.
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Ано тація. У статті аналізу ють ся проб ле ми девіант ної по ведінки
підлітків, про во дить ся аналіз впли ву ак цен ту ацій ха рак те ру на її фор -
му ван ня. Розг ля да ють ся струк ту ра, ти пи та при чи ни девіант ної по -
ведінки, по нят тя та ви ди ак цен ту ацій. Висвітлюєть ся по нят тя
соціаль ної нор ми, прий ня тої у да но му суспільстві та відхи лен ня або
не дот ри ман ня цих норм.

Annotation. This article analyzes the problem of deviant behavior
among adolescents, analyzes the impact of character accentuations its for-
mation. We consider the structure, types and causes of deviant behavior, con-
cepts and types of accentuation. Reveals the concept of social norms accep ted
in the society and the rejection or failure of these standards.

Нор ма тивні сис те ми суспільства не є зас тиг ли ми, на за вж ди да -
ни ми. Зміню ють ся самі нор ми, змінюєть ся став лен ня до них. Від -
хилен ня від нор ми настіль ки ж при род но, як і дот ри ман ня її. Пов не
прий нят тя нор ми ви ра жаєть ся в кон формізмі, відхи лен ня від нор -
ми — в різних ви дах девіації, девіант ної по ведінки [2]. У всі ча си
суспільство на ма га ло ся при ду шу ва ти не ба жані фор ми людсь кої по -
ведінки. Соціоло ги на зи ва ють по ведінку, що відхи ляєть ся девіант -
ною. Во ни ма ють на увазі будьUякі вчин ки або дії, які не відповіда -
ють нор мам. Різкі відхи лен ня від се редньої нор ми, як в по зи тив ну,
так і в не га тив ну сто ро ну пог ро жу ва ли по ру шен ням стабіль ності су -
спільства, яке в усі ча си ціну ва ло ся по над усе. У вузь ко му ро зу мінні
під девіант ною по ведінкою ма ють ся на увазі такі відхи лен ня, які не
тяг нуть за со бою криміналь но го по ка ран ня. Інак ше ка жу чи, не є про -
тип рав ни ми. Су купність про тип рав них вчинків, чи зло чи нів, от ри ма -
ла в соціології особ ли ву наз ву — делінкве нт на (бук валь но — зло чин на)
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по ведінка. Обид ва зна чен ня — ши ро ке і вузь ке — од на ко во вжи ва -
ють ся в соціології. Девіант на по ведінка, що ро зумієть ся як по ру -
шен ня соціаль них норм, прид ба ла в ос танні ро ки ма со вий ха рак тер
і пос та ви ла цю проб ле му в центр ува ги соціологів, соціаль них пси -
хо логів, ме диків, працівників пра во охо рон них ор ганів [1].

По яс ни ти при чи ни, умо ви та фак то ри, що де терміну ють це со -
ціаль не яви ще, ста ла на сущ ною за да чею. Її розг ляд при пус кає по шук
відповідей на ряд фун да мен таль них пи тань, се ред яких пи тан ня
про сутність ка те горії «нор ма» (соціаль на нор ма) і про відхи лен ня
від неї. У стабіль но функціону ю чо му і стрімко роз ви ва ю чо му ся
суспільстві, відповідь на це пи тан ня більшUменш яс не [4]. Соціаль -
на нор ма — це не обхідний і віднос но стійкий еле мент соціаль ної
прак ти ки, що ви ко нує роль інстру мен та соціаль но го ре гу лю ван ня
і конт ро лю. «Соціаль на нор ма, — відзна чає Я.І.Ги ли нс кий, — ви -
зна чає істо рич но сфор мо ва ну у конк рет но му суспільстві ме жу, міру,
інтер вал при пус ти мо го (доз во ле но го чи обов’яз ко во го) по ведінку,
діяль ность лю дей, соціаль них груп, соціаль них ор ганізацій».

Соціаль на нор ма зна хо дить своє втілен ня (підтрим ку) у за ко нах,
тра диціях, зви ча ях, тоб то у всь о му то му, що ста ло звич кою, міцно
увійшло в по бут, в спосіб жит тя біль шості на се лен ня, підтри муєть ся
суспіль ною дум кою, відіграє роль «при род но го ре гу ля то ра» су спіль-
них і міжо со бистісних відно син. Англійсь кий мис ли тель Клайв
С. Льюїс схиль ний ба чи ти в мо раль них нор мах сво го ро ду «інструк -
ції», «що за без пе чу ють пра виль ну ро бо ту людсь кої ма ши ни» [3].

Але в ре фор мо ва но му суспільстві, де зруй но вані одні нор ми і не
ство рені навіть на рівні те орії інші, проб ле ма фор му ван ня, тлу ма чен -
ня і зас то су ван ня нор ми стає надз ви чай но склад ною спра вою. Мож на
зро зуміти пов ну гірко ту вис лов лю ван ня А. Сол женіци на: «Яка це ре -
фор ма, як що ре зуль тат її — пре зи р ство до праці і відра за до нь о го, як -
що пра ця ста ла га неб ним, а шах рай ство ста ло доб лес ним?». По лемізує
з А. Сол женіци ним по ря ду пи тань, пов’яза них з оцінкою нинішньої
си ту ації в країні, Г. По ме ранц теж при хо дить до близь кої по суті вис -
нов ку: «Вийш ла не сво бо да як у Німеч чині або Франції, тоб то жит тя за
за ко ном, а во ля — бан ди там вби ва ти, злодіям — крас ти, інтеліген -
там — віль но вис лов лю ва ти, що на душ і[5]. На жаль, до сить ду хов ної
си ли, щоб пе ре ва жи ти, підда ти ха ос, не ви я ви ло ся, не тре ба її зби ра ти».

Зви чай но, суспільство не мо же дов го за ли ша ти ся в та ко му по -
ло женні. Девіант на по ведінка знач ної ма си на се лен ня втілює сь о -
годні найбільш не без печні для країни руйнівні тен денції.
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Ано тація. Пси хо логічна до по мо га є важ ли вою час ти ною освіт -
ньої та соціаль ної інклюзії. На сь о годні, інфор маційне по ле пси хо логії,
пси хо те рапії за пов не не ве ли чез ною кількістю термінів та пог ляді. Си -
ту ація вирішен ня конк рет них пси хо логічних проб лем пот ре бує ви бо ру
доціль них форм пси хо логічної ро бо ти.

Annotation. Psychological help is an important part of educational and
social inclusion. Today, the information field of psychogy and psychotherapy
is filled with a hyge number of nerms and views. 

Пси хо логічна до по мо га є важ ли вою гос ти ною освітньої та
соціаль ної інклюзії. Та кож знан ня з пси хо логії ста нов лять со бою
од ну тре ти ну інфор мації у підго товці фахівців з соціаль ної ро бо ти.

Як що ви хо ди ти із соціаль ноUісто рич ної перс пек ти ви, то мож -
ли во відслідку ва ти, що пси хо логічна до по мо га є ви ра жен ням ду ху
ча су. В ході історії зміню вав ся мен талітет суспільства, а з ним змі -
ню ва лись і уяв лен ня про те, що та ке пси хо логічні проб ле ми, ду шев -
ний біль, психічні роз ду ми. Зміню ва лись уяв лен ня про те, у якій
формі потрібно на да ва ти до по мо гу. Нап рик лад, істо ричні фак ти
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про лон донсь ку лікар ню Бед лам ди ву ють су час них лю дей. У ць о му
кон тексті важ ли вою є ду хов на пси хо логія. Офіційній пси хо логії
всь о го навсь ко го двісті років. На сь о годні інфор маційне по ле пси -
хо логії, пси хо те рапії за пов не не ве ли чез ною кількістю термінів,
пог лядів. Нап рик лад: он топ си хо логія, артUте рапія, когнітив на пси -
хо те рапія, індивіду аль на пси хо те рапія, тренінгові гру пи. Дос татньо
важ ко зорієнту ва тись у ви борі адек ват них форм пси хо логічної та
пси хо те ра пев тич ної до по мо ги. А си ту ація вирішен ня конк рет них
пси хо логічних проб лем пот ре бує ць о го ви бо ру.

Розг ля не мо де які за са ди пси хо логічної до по мо ги, пси хо те -
рапії, інфор маційно го впли ву. 

Клієнт, пацієнтUлю ди на яка пот ре бує пси хо логічної до по мо ги.
Це мо жуть бу ди лю ди які пот ре бу ють до по мо ги у роз вит ку осо бис -
тості, розв’язанні проб лем пов’яза них з адап тацією у суспільстві,
які ма ють ду шев ний біль, пе ре нес ли пси хо логічні пот рясіння, ма ють
фізичні страж дан ня, ма ють за леж ності, нев ро ти ки та пси хо ти ки.

У всь о му світі виз на чен ня пси хо те ра певт має дос татньо ши ро -
ке зна чен ня. Пси хо те ра пев та ми мо жуть на зи ва тись лікарі різних
спеціаль нос тей. Нап рик лад нев ро ло ги, психіат ри. Пси хо те ра пев -
та ми мо жуть вва жа тись соціальні працівни ки, пси хо ло ги, ме дичні
сест ри, свя ще ни ки, та «то ва риші по го рю». В нашій країні пси хо те ра-
певтUце лікар психіатр який от ри мав до дат ко ву освіту з пси хо те рапії.

Існує сис те ма ти зація форм те рапії в за леж ності від ком пе тенції
пси хо те ра пев та:

— Прямі ме то ди. Пси хо те ра певт пра цює без по се редньо.
— Медіаторні ме то ди ма ють на увазі, що вплив спря мо ва ний

на ре ле ва нт них осіб, діє че рез медіатор і пе ре дає та ким чи ном пов -
но ва жен ня спеціалістівUпро фесіоналів. Пси хо те ра певт на ма гаєть ся
за лу чи ти без по се реднє ото чен ня пацієнта до те рапії або ви ко рис то -
ву ва ти йо го на до по мо гу те рапії.

— Ме тод са мо до по мо ги ха рак те ри зуєть ся са мо ор ганізацією
осо бис тості, а шу кає до по мо ги при відсут ності фахівців. Фахівці
у ць о му ви пад ку тіль ки да ють сти мул по чат ку те рапії.

Пси хо логічний та пси хо те ра пев тич ний вплив мож ли во сис те -
ма ти зу ва ти по фор маль ним оз на кам:

— Чис ло парт нерів в те ра пев тичній взаємодії. Од на лю ди на або
кіль ка чо ловік. Індивіду аль на ро бо та, гру по ва ро бо та, ро бо та з сім’ями.

— Фак тор ча су: дов го ст ро ко ва те рапія та ко рот ко ст ро ко ва. На -
п рик лад, по ведінко ва та когнітив на те рапія в се реднь о му про дов -
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жуєть ся від 30 до 40 го дин, 10–40 го дин ко ро т стро ко ва, 2–4 ро ки по
2–4 се ан си в неділю кла сич ний пси хо а наліз.

В ос танні де ся тиліття бу ли про ве дені досліджен ня про це су пси -
хо те рапії, хо ча і в різно му об’ємі. Ви хо дя чи з ре зуль татів, дійшли вис -
нов ку: що роз ви ток пси хо те рапії у май бутнь о му бу де орієнту ва тись
на вирішен ня конк рет них пи тань пси хо те рапії, на вирішен ня конк -
рет них проб лем осо бис тості. Орієнтація на ок ремі істо ричні ав то ри -
те ти не бу де та кою важ ли вою. В досліджен нях пси хо те рапії постійно
ви ни ка ють і об го во рю ють ся за са ди, прин ци пи, які б не орієнту ва ли -
ся на пси хо те ра пев тичні шко ли або те ра пев тичні нап рям ки, а бу ли
б за галь ни ми для всіх шкіл. Про це го во рить існу ван ня та ких по нять,
як інтег рація. Го лов на за да ча ін тег рації скла даєть ся з то го, щоб те о ре -
тич но з’єдна ти в од не ціле різні підхо ди. Це за хис тить від ба гать ох
проб лем фахівців які ви роб ля ють подібний інте лек ту аль ний про дукт
та змо же га ран ту ва ти спо жи ва чам ви со ко е фек тив ну до по мо гу.
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Ано тація. Пси хо ло го2пе да гогічний суп ровід за без пе чуєть ся пе да -
гогічни ми цент ра ми. Цент ри на да ють різноп ла но ву до по мо гу шко ля -
рам з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми. Цент ри про во дять із ни ми
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про форієнтаційну ро бо ту, ко ор ди ну ють діяльність різноп рофіль них
фахівців. Та кож кон суль ту ють батьків і вчи телів ма со вих та спе ці -
аль них шкіл. Ме ди ко2соціальні служ би, ре сурсні цент ри, ре абіліта ційні
зак ла ди та кож на да ють підтрим ку уч ням з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Annotation. Psychological and pedagogical support is provided by peda-
gogical centers. They ensure varied support for students with special learning
needs. Centers conduct vocational guidance activities with them and coordi-
nate activities of professionals from different fields. They also provide coun-
seling services for parents and teachers of mass and special schools. Medical
and social agencies, resource centers and rehabilitation institutions also pro-
vide support for students with special needs.

Ре фор му ван ня освітньої га лузі відбу ло ся в Німеч чині, де на по -
чат ку 70Uх років, зав дя ки діяль ності гро мадсь кої батьківсь кої ор -
ганізації «Життєва до по мо га», Міністер ством у спра вах освіти, релігії
і куль ту ри бу ли ух ва лені нор ма тив ноUпра вові ак ти, які засвідчи ли,
що кож на ди ти на з об ме же ни ми мож ли вос тя ми має пра во на вибір
нав чаль но го зак ла ду, має бу ти за без пе че на пси хо ло гоUпе да гогічним
суп ро во дом, за лу че на до пе да гогічно го про це су, не за леж но від сту -
пе ня склад ності зах во рю ван ня.

Ос но во по лож ним освітнім до ку мен том з ор ганізації спіль но го
нав чан ня дітей із по ру шен ня ми роз вит ку та їхніх здо ро вих од но -
літків для всіх регіонів країни ста ли ух ва лені у 1972 р. «Ре ко мен дації
з ор ганізації спеціаль но го нав чан ня». Цей до ку мент умож ли вив
роз ви ток «ко опе ра тив них» форм ор ганізації освітньої діяль ності
ма со вих і спеціаль них шкіл, що пе ред ба ча ють спіль не про ве ден ня
ма со вих за ходів, ок ре мих нав чаль них за нять, відвіду ван ня уч ня ми
з по ру ше ним роз вит ком ма со вої шко ли та на дан ня їм ко рекційно-
ре абілітаційних пос луг у спеціаль но му зак ладі то що.

У вирішенні пи тань пси хо ло гоUпе да гогічно го суп ро во ду учнів
з особ ли ви ми пот ре ба ми в умо вах інклю зив но го нав чан ня Німеч -
чи ну зUпоміж інших євро пейсь ких країн вирізняє варіативність йо -
го ор ганізації, що зу мов ле на відміннос тя ми у за ко но давстві Зе мель.
В ок ре мих Зем лях освітні нор ма тив ноUпра вові ак ти пе ред ба ча ють,
що шко ли мо жуть ма ти у своєму штаті спеціаль них пе да гогів
і фахівців, які на да ють до по мо гу дітям з особ ли ви ми пот ре ба ми.
В ок ре мих ви пад ках спеціальні пе да го ги ви ко ну ють функції асис -
тен та вчи те ля, співпра цю ючи з пе да го га ми кла су.

Пси хо ло гоUпе да гогічний суп ровід за без пе чуєть ся пе да гогічни -
ми цент ра ми, які функціону ють у кож но му регіоні, хо ча фор ми ор -
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ганізації ро бо ти мо жуть бу ти різні. Цент ри на да ють різноп ла но ву
до по мо гу шко ля рам з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, про во дять
із ни ми про форієнтаційну ро бо ту, ко ор ди ну ють діяльність різноп -
рофіль них фахівців, кон суль ту ють батьків і вчи телів ма со вих та
спеціаль них шкіл то що.

Окрім центрів підтрим ку уч ням з особ ли ви ми пот ре ба ми на да ють
служ би, що функціону ють по за ме жа ми шкіл і фінан су ють ся ор га -
на ми місце во го са мов ря ду ван ня. Це — ме ди коUсоціальні служ би,
ре сурсні цент ри, ре абілітаційні зак ла ди то що. Нині у Німеч чині,
па ра лель но із сис те мою спеціаль них освітніх ус та нов, де пе ре бу ва -
ють діти, пе ре важ но, зі склад ни ми по ру шен ня ми, функціону ють
зак ла ди інклю зив но го нав чан ня.

ПРО ФЕСІЙНЕ СТА НОВ ЛЕН НЯ 
ПЕ ДА ГОГІЧНО ГО КО ЛЕК ТИ ВУ 

В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ ОСВІТНЬ О МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Са виць ка А.Ю.,
аспірант ка ка фед ри пе да гогіки ЖДУ ім. І.Фран ка;

асис тент ка фед ри соціаль ної ро бо ти 
Жи то мирсь ко го еко номіко2гу манітар но го інсти ту ту 

Універ си те ту «Ук раїна»
3309037@ukr.net

Ано тація. У статті про а налізо ва но про фесійне став лен ня пе да -
гогічно го ко лек ти ву в інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі. Розг ля ну -
то те о ре тич не досліджен ня вітчиз ня них і за рубіжних вче них. 

Annotation. The article analyzes the professional attitude of the teach-
ing staff in the inclusive educational environment. The theoretical research of
domestic and foreign scientists is considered.

В сь о годнішнь о му світі, в нав чаль них зак ла дах, де нав ча ють ся
осо би з різно манітни ми та відмінни ми пси хофізіологічни ми пот ре -
ба ми, пи тан ня про про фесійність пе да гогічно го ко лек ти ву в інклю -
зив но му освітнь о му се ре до вищі є надз ви чай но ак ту аль ним. 

Ще Л. Ви готсь кий за у ва жу вав, що «…фізич ний де фект вик ли кає
ніби то соціаль ний ви вих, аб со лют но ана логічний тілес но му ви ви -
ху, ко ли уш код же ний ор ган — ру ка чи но га — ви хо дить із суг ло ба,
ко ли гру бо роз ри ва ють ся звичні зв’яз ки і функціону ван ня ор га ну
суп ро вод жуєть ся бо лем і за паль ни ми про це са ми. Як що пси хо ло гіч -
но тілес на ва да оз на чає соціаль ний ви вих, то пе да гогічно ви хо ва ти
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та ку ди ти ну — оз на чає нап ра ви ти її в жит тя, як вправ ля ють ви вих -
ну тий чи хво рий ор ган» [1, с. 100–101].

Те о ре тич не досліджен ня да ної проб ле ма ти ки по ка зує, що
фахівці по винні ро зуміти, що за пов ної інклюзії, тоб то вклю чен ня,
всі сту ден ти є пов ноп рав ни ми чле на ми ко лек ти ву, за без пе чу ють ся
без бар’єрним дос ту пом, підтрим кою, за не обхідності ме ди ко-соці -
аль ним і пси хо ло гоUпе да гогічним суп ро во дом. Інклю зив на освіта,
як заз на ча ють у своїх досліджен нях су часні за рубіжні вчені —
І. Н. Хафізулліна, Н. Ф. Радіоно ва, А. П. Тряпіци на, на відміну від
ін тег рації — це гнуч ка, індивіду алізо ва на сис те ма нав чан ня з пси -
хо ло гоUпе да гогічною підтрим кою осіб з особ ли вос тя ми пси хофі -
зич но го роз вит ку в умо вах нав чаль них зак ла дах. Тоб то такі осо би
від са мо го по чат ку ма ють бу ти вклю чені в освітнє та соціаль не жит тя.

Про тя гом ос тан нь о го де ся тиліття вітчиз няні на у ковці, зок ре ма
В. Бон дар, А. Ко лу паєва, Т. Євту хо ва, В. Ля шен ко, І. Іва но ва,
О. Сто ля рен ко, А. Шев чук, О. Сав чен ко та інші прис вя чу ють свої
праці досліджен ням проб ле ми за лу чен ня мо лоді з особ ли ви ми пот -
ре ба ми до нав чан ня в ви щих нав чаль них зак ла дах, їх ре абілітації та
соціалізації до суспіль них норм. Знач ний вплив на роз ви ток сис те -
ми спеціаль них нав чаль них зак ладів, удос ко на лен ня їх струк ту ри,
роз роб ку ме то дик ранньої діаг нос ти ки пси хофізіологічно го роз вит-
ку дітей ма ли праці Л.Ви готсь ко го, О.Вен гер, О.За по рож ця, О.Ки -
ри чу ка, Г.Кос тю ка, Б.Кор сунсь кої, С.Мак си мен ка, Н.Мо ро зо вої,
В.Синь о ва, П. Та лан чу ка, В.Та ра сун, М.Яр ма чен ка. В них обґрун -
то ва но прин ци пові по ло жен ня що до особ ли вос тей роз вит ку пси -
хофізіологічних про цесів у мо лоді, ме ханізмів фор му ван ня їх
соціаль но-ко муніка тив ної ак тив ності. В досліджен нях вче них вив -
ча ла ся історія ста нов лен ня і роз вит ку ок ре мих нап рямків спеціаль -
ної освіти мо лоді з різни ми пси хофізіологічни ми по ру шен ня ми.
Од но час но аналізу ва ла ся історія ви ник нен ня на у ко вих пог лядів на
ті чи інші про я ви ано маль но го роз вит ку та за со би їх пси хо ло го–пе -
да гогічної ко рекції.

Досліджен ня вка зує на не дос тат ню інфор мо ваність пе да го гіч -
но го пер со на лу про інклюзію як сис те му освіти осіб з пси хофізич -
ни ми ва да ми. У де я ких фахівців спос терігаєть ся так зва ний ду алізм
по відно шен ню до осіб з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку:
з од но го бо ку, кож ний з них із співчут тям ста вить ся до та ких осіб та
їх проб лем, а з дру го го — сти ка ю чись із труд но ща ми нав чан ня, на -
ма гаєть ся «ізо лю ва ти» їх від зви чай но го се ре до ви ща. Хо ча, в ціло му,
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більшість те о ре тич но підтри му ють ідею спіль но го нав чан ня осіб
здо ро вих і з пси хофізіологічни ми ва да ми [2].

Інклю зив ний підхід в освіті пок ли ка ний сфор му ва ти по зи тив -
ну пе да гогічну мо ти вацію, стер ти не га тивні сте ре о ти пи та ус та нов -
ки, які за ва жа ють сприй ма ти осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми як
цілісну осо бистість, пов ноцінно го чле на суспільства.

На ос нові ви щес ка за них досліджень вітчиз ня них вче них, мож -
на зро би ти при пу щен ня що до про фесійної ро бо ти пе да гогічно го
пер со на лу з осо ба ми з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку в
інклю зив но му освітнь о му се ре до вищі:

1) про ход жен ня курсів підви щен ня кваліфікації, тренінгів,
майс терUкласів, 

2) впро вад жен ня еле ментів інклю зив них тех но логій, 
3) во лодіти не обхідни ми знан ня ми зі спеціаль них ме то дик, пси -

хо логії, віко вих норм роз вит ку дітей, ме ди ци ни, ко рекційни ми тех -
но логіями,

4) бу ти обізна ни ми з особ ли вос тя ми мо лоді, з яки ми пра цю ва -
ти муть.

Підво дя чи підсу мок, хо че мо підкрес ли ти ак ту альність інклю -
зив ної освіти та не дос тат ню го товність і зацікав леність в ор ганізації
інклю зив ної освіти ви щих нав чаль них зак ладів, відсутність сис те -
ми про фесійної підго тов ки і підтрим ки пе да гогічних кадрів, що бе -
руть участь в інклюзії. Перс пек ти ву по даль шо го досліджен ня вба -
чаємо в роз робці ме то ди ки оцінки го тов ності нав чаль но го зак ла ду
до ро бо ти в умо вах інклюзії.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ЗА СО БИ РОЗ ВИТ КУ 
ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСО БИС ТОСТІ
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до цент ка фед ри пси хо логії Універ си те ту «Ук раїна»,
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Ано тація. Ви яв ле но взаємозв’язок життєстійкості осо бис тості
із її мо ти ваційно2смис ло ви ми ут во рен ня ми та са мос тав лен ням. Вста -
нов ле но взаємозв’яз ки між ок ре ми ми па ра мет ра ми сис те ми став лень
осо бис тості, які обу мов лю ють ся ви со ким сту пе нем усвідом ле ності
се бе, праг нен ням бу ду ва ти пла ни на май бутнє, на явністю цілей у май -
бутнь о му, здатністю са мостійно виз на ча ти шлях влас но го роз вит ку. 

Annotation. The correlation between personal hardiness and personal
motivations, meanings, self2attitude was revealed. Relations between some
parameters of a person’s system of attitudes were discovered, they are deter-
mined by the high degree of self2awareness, the desire to build plans for the
future, existence of goals for the future, the ability to determine independent-
ly a path of personal development. 

Досліджен ня проб ле ми пси хо логічної стійкості осо бис тості під
впли вом несп ри ят ли вих умов та обс та вин зай ма ють знач не місце.
Проб ле ма ти ка по до лан ня осо бистістю несп ри ят ли вих умов її роз -
вит ку досліджуєть ся шля хом цілісно го ос мис лен ня осо бистісних
ха рак те рис тик, які відповіда ють за по до лан ня життєвих труд нощів.
Однією з та ких ха рак те рис тик є життєстійкість осо бис тості. По нят -
тя «hardiness», вве де не С. Ко бей са та С. Мадді, в рам ках кон цепції
життєстійкості, що в пе рек ладі з англійсь кої оз на чає вит ри валість,
мужність, стійкість, сміливість. 

У на шо му емпірич но му дослідженні взя ли участь 76 сту дентів
з інвалідністю, які нав ча ють ся на різних спеціаль нос тях та 83 зви -
чай них (здо ро вих) сту дентів Універ си те ту «Ук раїна» та НПУ імені
М. П. Дра го ма но ва. На ми ви ко рис то ву ва лись такі пси ходіаг нос -
тичні ме то ди ки: ме то ди ка досліджен ня смис ло життєвих орієнтацій
(Д. Крам бо та Л. Ма холік в адап тації Д.О. Ле онтьєва); тест життє -
стійкості (С. Мадді, адап то ва ний Д.О. Ле онтьєвим, О.І. Рас ска зо -
вою); тестUопи ту валь ник са мос тав лен ня осо бис тості (С.Р. Пан ти -
лєєв, В.В. Столін). 
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От ри мані дані сто сов но ви ра же ності ба зо вих скла до вих жит -
тєстійкості свідчить про їх не дос тат ню сфор мо ваність у ціло му (по -
каз ни ки «вклю че ності» та «прий нят тя ри зи ку» є де що ниж чи ми
нор ма тив них), особ ли во у сту дентів з інвалідністю. От же, пев на
час ти на на ших досліджу ва них не от ри мує дос татнь о го за до во лен ня
від влас ної діяль ності. Мож ли во, при чи ною ць о го є не дос татність
знань і досвіду та впев не ності в своїх мож ли вос тях.

Аналізу ю чи взаємозв’язок по каз ників життєстійкості із смис -
ло життєви ми орієнтаціями (таб л. 1) та са мос тав лен ням (таб л. 2)
осо бис тості, ба чи мо на явність знач них стійких зв’язків із життєви -
ми ціля ми, про це сом та ре зуль та том жит тя, ло ку сом конт ро лю та
ос мис леністю жит тя, прак тич но з усіма по каз ни ка ми са мос тав лен -
ня осо бис тості, за вик лю чен ням са моінте ре су та са мо керівницт ва.

Таб ли ця 1 — Взаємозв’язок життєстійкості із смис ло життєви ми орієн таціями
осо бис тості

От ри мані емпіричні дані є, на на шу дум ку, свідчен ням ди -
намічної рівно ва ги між по зи тив ни ми і не га тив ни ми про це са ми,
спря мо ва ни ми на підтрим ку цілісності і по зи тив но го роз вит ку са -
мос тав лен ня і ЯUкон цепції, або на дес табілізацію струк ту ри, поз -
бав ля ю чи її цілісності. Оче вид но, що по зи тивні соціальні пе ре жи -
ван ня, роз ши рю ючи рам ки соціаль но го прос то ру та роль о во го
ре пер ту а ру по ведінки, сти му лю ють по я ву по зи тив них індивіду аль -
них пе ре жи вань (став лен ня до се бе), підви щу ють ступінь ди фе -
ренційо ва ності осо бистісної іден тич ності, до по ма га ю чи підтримці
її адек ват ності й цілісності. В той час як не га тивні соціальні пе ре -
жи ван ня відігра ють не менш важ ли ву роль у роз вит ку дес -
табілізаційних про цесів ЯUкон цепції, що мо же бу ти пов’яза не із
витіснен ням не га тив них уяв лень про се бе. 

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі
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Таб ли ця 2 — Взаємозв’язок життєстійкості із са мос тав лен ням осо бистості

Вис нов ки. От ри мані ре зуль та ти є пси хо логічною ос но вою для
виз на чен ня ефек тив них за собів підви щен ня життєстійкості осо бис -
тості. Од ним із та ких за собів є соціаль ноUпси хо логічний тренінг.
Життєстійкість як внутрішній ре сурс осо бис тості, доз во ляє осо бис -
тості до ла ти відчай, відчут тя без по рад ності та втра ту смис лу в склад -
них, стре со вих си ту аціях; оп тимізує пот ре би лю ди ни в підтри манні
фізич но го, пси хо логічно го, соціаль но го здо ров’я, ус та нов ка, яка
на  дає жит тю цінності та смис лу. 

ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ ТРИ ВОЖ НОСТІ
У БАТЬКІВ ДІТЕЙ З РОЗ ЛА ДА МИ АУ ТИЧ НО ГО СПЕКТ РУ

Сто ро жук О.М.
асис тент ка фед ри пси хо логії

Інсти тут соціаль них тех но логій
Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

Grouppl31@gmail.com

Ано тація. У да них те зах розг ля ну то ко рот кий аналітич ний на у ко-
вий ог ляд проб ле ма ти ки фе но ме ну ау тиз му та особ ли вос тей роз вит ку
три вож ності у батьків «особ ли вих» дітей. Про а налізо ва но спе цифіку
соціаль ної поінфор мо ва ності з пи тань ау тиз му та йо го інклюзії в су -
час но му суспільстві. А та кож особ ли вості роз роб ки пси хо ко рекційної
прог ра ми для дітей з ау тиз мом. 

Annotation. In these abstract a brief analytical scientific review of the
problems of the phenomenon of autism and peculiarities of development of
anxiety in parents of «Special» children. Analyzed the specificity of social

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 
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awareness about autism and its illusion in modern society. And also features
on the development of psycho2correction program for children with autism.

Діти з роз ла да ми ау тич но го спект ра суттєво вирізня ють ся як від
дітей з нор маль ним ти пом роз вит ку, так і від дітей, які ма ють інші
пси хофізичні ва ди. Їм нез ро зуміло й неціка во те, що роб лять зви -
чайні лю ди. Нав ко лиш ня дійсність для них — роз маїття не пов’яза -
них між со бою, мінли вих звуків, об разів, подій, що зу мов лю ють
три во гу і страх. 

Ра зом з тим у вітчиз няній ди тячій психіатрії спеціаль но роз -
роб ле них ко рекційноUпе да гогічних та клінічних прог рам за різни -
ми ви дам ау тиз му та ау тич ноUподібних роз ладів у дітей на да ний час
не існує. Нез ва жа ю чи на те, що ми ну ло вже май же 70 років з ча су
ви ок рем лен ня ау тиз му як са мостійно го яви ща ди зон то ге не зу, в Ук -
раїні існує чи ма ло надз ви чай но гост рих проб лем, пов’яза них з цим
по ру шен ням роз вит ку, зок ре ма: це пи тан ня діаг нос ти ки, ран нь о го
ви яв лен ня ау тич них дітей, за без пе чен ня їх ефек тив ни ми ко рек -
ційноUроз ви валь ни ми та освітніми прог ра ма ми; підтрим ка ро дин,
які відчу ва ють роз губ леність і без по радність у зв’яз ку з на род жен -
ням та ких дітей.

Вар то заз на чи ти, що й до нині не має єди ної кон цепції що до
чин ників ви ник нен ня фе но ме ну ран нь о го ди тя чо го ау тиз му. Дослі -
джен ня ж фе но ме ну протікан ня та роз вит ку три вож ності у батьків
дітей з ау тич ни ми роз ла да ми, в кон тексті ди ти наUбать ки, прак тич -
но не здійсню ва лись. 

Ди ти на з ау тиз мом мо же з’яви ти ся в будьUякій сім’ї, не за леж но
від дос тат ку, освіти, чи соціаль но го ста ту су батьків. Відо мо, що од -
ним з го лов них чин ників, що зу мов лює особ ли вості фор му ван ня
внутрішньоUсімей ної си ту ації є осо бистісні особ ли вості батьків.
Са ме зав дя ки їм бать ки ре алізу ють ті чи інші стилі батьківсь ко го
став лен ня зок ре ма та сімей но го ви хо ван ня в ціло му. 

Батьківсь ке став лен ня до ау тич них дітей за ле жить від особ ли -
вос тей психічно го нап ру жен ня батьків, внутрішніх конфліктів, та
осо бистісної три во ги. Досліджен ня (Дж. Хол ройд, Д. Ма кАр тур,
Р. Бо ум, Р. Швей цер, А. Баґен холм, К. Ґілберґ, С. Фісман, Л. Вольф)
по ка зу ють, що три вожні діти, як пра ви ло, в три вож них батьків.
В ос но ву пок ла де но аналіз сут ності по нят тя «три вожність» з точ ки
зо ру різних вче них. Так, С. Л. Рубінштейн виз на чав три вожність як
емоційний стан, кот рий ви ни кає у си ту аціях не виз на че ної не без пе -
ки і ви яв ляєть ся в очіку ванні не ко нт роль о ва но го роз вит ку подій. 

професійного становлення Секція ІІ
в інклюзивному освітньому середовищі
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У про цесі вив чен ня пи тан ня три вож ності у дітей, ос нов на ува -
га вче них скон це нт ро ва на на та ких чин ни ках, як соціаль на си ту -
ація роз вит ку ди ти ни, особ ли вості її взаємос то сунків з бать ка ми.
(Г. В. Бур менсь ка, О. В. Новіко ва, А. В. Ра зу мо ва). І в да но му кон -
тексті, однією з ос нов них цілей бо роть би з три вожністю є не обхід ність
перер ва ти пе ре да чу три во ги від од но го по коління до іншо го, бать ки
по винні док лас ти всіх зу силь для то го, щоб не де мо н стру ва ти свій
стан дітям, і бо ро ти ся не тіль ки з три вожністю дітей, а й зі своєю
влас ною. Ви хо ван ня ау тис тич ної ди ти ни пе ре жи ваєть ся бать ка ми
як пси хо логічна трав ма, що зна хо дить до волі по туж не відоб ра жен -
ня у батьківсь коUди тя чих сто сун ках, внутрішньоUосо бистісних
відно си нах та сис темі ціннісних орієнтацій. Заз ви чай, це має не га -
тив ний вплив на роз ви ток осо бис тості ди ти ни.

Та кож в Ук раїні на сь о годні є не дос татньо виріше ною проб ле -
ма соціаль ної поінфор мо ва ності суспільства про на явність ок ре мої
гру пи дітей, яких внаслідок пев них оз нак їхнь о го психічно го роз -
вит ку і по ведінки за ра хо ву ють до ка те горії не кон та кт них, не ви хо -
ва них, «див них» та аг ре сив них. Час то стик нув шись з надз ви чай но
важ кою симп то ма ти кою хво ро би, сім’я ізо люєть ся, в наслідок не -
ро зуміння, неп рий нят тя з бо ку суспільства, і не ба жан ня до по мог -
ти. Важ ли вою умо вою до по мо ги бать кам ау тич них дітей є взаємодія
між бать ка ми та фахівця ми — ко рекційни ми пе да го га ми та пси хо -
ло га ми які зай ма ють ся проб ле мою ау тиз му. 

Дітям з ау тиз мом та їх ро ди нам мож на до по мог ти, але для ць о го
потрібно мак си маль но швид ко впро вад жу ва ти різні за со би, які бу -
дуть нап рав ленні на інфор ма тив ну обізнаність суспільства з пи тань
ау тиз му, освіченість в ць о му кон тексті дасть змо гу не тіль ки раніше
ви я ви ти та пос та ви ти пра виль ний діаг ноз, але і швид ше підібра ти
пси хо ко рекційну прог ра му, для по даль шо го на дан ня не обхідної до -
по мо ги ди тині та її ро дині. 

В да ний час пе ред суспільством до сить ак ту аль но пос тає пи -
тан ня про мож ливість нав чан ня, ви хо ван ня та соціалізації дітей
з роз ла да ми ау тис тич но го спект ру, то му сис те ма пси хо ко рекційних
за ходів ба зуєть ся на кон цепції са мо ор ганізації і пе ред ба чає ба га -
торівневі пе рет во рен ня у ме жах ро ди ни ау тич ної ди ти ни з ме тою
на ла год жен ня ме ханізмів зво рот но го зв’яз ку. Найбільш ши ро ко ви -
ко рис то ву ванні ме то ди в ліку ванні та ко рекції ау тиз му це прик лад -
ний аналіз по ведінки (АВА), ме тод аль тер на тив них ко мунікацій
«PECS» та «То матіс» те рапія.

Секція ІІ Психолого-педагогічні основи 
та самореалізації молоді 
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Зва жа ю чи на не дос татній рівень роз роб ки те о ре ти коUме то до -
логічних та ме то дич них ос нов різно ас пе кт ної, сис те ма тич ної ко рек -
ційноUви хов ної ро бо ти з ау тич ни ми діть ми та бать ка ми ау тич них
дітей це пи тан ня за ли шаєть ся ак ту аль ним.

ФОР МУ ВАН НЯ ПРО ФЕСІЙНОЇ МО ТИ ВАЦІЇ 
У СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ

Фе дор чен ко І.М.
к.ф.н, до цент ка фед ри пси хо логії Універ си те ту «Ук раїна»

іra_f@bigmir.net
Кур ба то ва О.О.

ст. вик ла да ча ка фед ри пси хо логії Універ си те ту «Ук раїна»
alenakurbatova@ukr.net

Ано тація. Про фесійна мо ти вація розг ля даєть ся як су купність мо -
тивів, які, відби ва ю чись у свідо мості, спо ну ка ють і ске ро ву ють осо -
бистість до вив чен ня май бутньої про фесійної діяль ності. Про фесійна
мо ти вація вис ту пає як внутрішній рушійний чин ник роз вит ку про фе -
сійної ком пе те нт ності, так тіль ки на ос нові її ви со ко го рівня фор му -
ван ня мож ли вий ефек тив ний роз ви ток про фесійної освіче ності і куль -
ту ри осо бис тості.

Annotation. The professional motivation as a set of motives, which are
reflected in the mind, motivate and direct the person to study future careers.
Professional motivation acts as an internal driving factor in the development
of professional competence, so just based on its high level of possible forma-
tion of effective development of professional education and cultural identity.
The consequence of the processes of transformation of modern society is the
change in social interests, values and standards of behavior of young people.
Changes are directed towards orientation to market norms and principles of
organization of activities in accordance with the action of socio2economic
mechanisms and market laws.

Наслідком про цесів транс фор мації су час но го суспільства є змі на
соціаль них інте ресів, ціннос тей і стан дартів по ведінки мо лоді. Змі ни
спря мо вані в бік орієнтації на рин кові нор ми і прин ци пи ор га ні -
зації діяль ності відповідно до дією соціаль ноUеко номічних ме ха ніз мів
і за конів рин ку. Під рин ко ви ми стан дар та ми по ведінки ро зумієть ся
су купність норм і при писів, що ре гу лю ють по ведінку індивідів як
суб’єктів еко номічно го жит тя суспільства, що ре алізу ють свої при ват -
ні інте ре си і пот ре би в формі обміну діяльністю, то ва ра ми і ре сур са ми.

професійного становлення Секція ІІ
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До сить час то ми ба чи мо у пов сяк ден но му житті та ке яви ще як
фе но мен пра цю ючо го сту ден та. Сту де нтсь ка зай нятість в ць о му
має суттєві особ ли вості, що зму шу ють вва жа ти цей фе но мен швид ше
но вим, ніж тра диційним, і розг ля да ти йо го як інди ка тор змін, що
відбу ва ють ся в су часній країні, особ ли во на рин ку праці і в сфері
ви щої освіти. Та кож кар ди наль но зміни ли ся умо ви всту пу мо лоді
в тру до ве жит тя. Це доб ре вид но з пе ре ра ху ван ня прин ци по вих по -
ло жень, які влас тиві рин ковій еко номіці, ха рак те ром її соціаль -
ноUтру до вих відно син.

Прид ба ти іншу про фесію і зміни ти своє соціаль не ста но ви ще
в зрілі ро ки важ че, ніж в мо ло дості, та ким чи ном — вибір про фесії
стає ос нов ною сфе рою життєдіяль ності лю ди ни, са мо ст ве рд жен ня
і са мо ви ра жен ня осо бис тості, в ос нові яких чи ма лу роль відіграє
провідна мо ти вація про фесійної діяль ності. Як що най важ ливішою
стає са ма про фесія, то і орієнтація на неї вис лов лює праг нен ня осо -
бис тості про я ви ти і зат вер ди ти се бе в будьUякої конк рет ної про -
фесії (мо ти ви са мо ре алізації, са мо ст ве рд жен ня та ін.). Ціннісні
орієнтації, пов’язані з тру до вою сфе рою, мож на виз на чи ти як ви ра -
жен ня суб’єктив ної зна чу щості для осо бис тості різних ком по нентів
праці та сторін тру до вої діяль ності.

Проб ле ма прог но зу ван ня та уп равління тру до вою по ведінкою
че рез досліджен ня про фесійної мо ти вації та ство рен ня прин ци по -
вої схе ми фор му ван ня про фесійної мо ти вації пе ред ба чає виз на чен -
ня ком по нентів і чин ників, на підставі яких най доцільніше прог но -
зу ва ти про цес про фесійно го ви бо ру і по ведінки.

Що до на шо го об’єкту тех но логізації, а са ме — до про це су фор му -
ван ня про фесійної мо ти вації, прин ци по ва схе ма соціаль ної тех но логії
вклю чає в се бе поділ соціаль но го про це су на взаємо пов’язані ета пи:

I етап. Вив чен ня умов фор му ван ня про фесійної мо ти вації сту -
де нтсь кої мо лоді:

Ме та — ви яв лен ня сту пе ня впли ву і виз на чаль ною спря мо ва -
ності умов і фак торів на про фесійну мо ти вацію сту де нтсь кої мо лоді.

II етап. Оп тимізація і за без пе чен ня взаємоз ба лан со ва ності по -
т реб но ст ноUмо ти ваційної струк ту ри сту де нтсь кої мо лоді з пот ре ба ми
суспільства в соціаль ноUпро фесійній сфері.

Ме та — ви я ви ти ступінь відповідності та за без пе чи ти поєднан -
ня і взаємну зба лан со ваність інте ресів.

III етап. Ство рен ня роз га лу же ної ме режі за ходів, спря мо ва ної
на ор ганізацію про фесійно го відбо ру та про фесійної орієнтації.
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Ме та — інфор му ван ня про зав дан ня, пот ре би суспільства, проф-
 кон суль ту ван ня, профп ро па ган да абітурієнтів і сту дентів мо лод -
ших курсів.

IV етап. Ор ганізація ме режі служб пра цев лаш ту ван ня мо ло дих
фахівців та ви пу ск ників вузів спіль но на рівні ву зу і суспільства.

Ме та — за без пе чи ти уз год женість дій суб’єктів в сис темі «ви пу -
ск ник ву зу — дер жа ва — суспільство».

V етап. Ство рен ня цент ралізо ва них служб роз поділу тру до вих
ре сурсів за пев ни ми об лас тя ми.

Ме та — впо ряд ку ван ня стихійно го пра цев лаш ту ван ня мо ло дих
фахівців тих чи інших сфер зай ня тості в рам ках пев ної об ласті, здійс -
нен ня прог но зу і пра цев лаш ту ван ня мо лоді са ме в ті сфе ри про -
фесійної зай ня тості, в яких спос терігаєть ся гост ра нес та ча мо ло дих
про фесійно підго тов ле них кадрів.

Всі ці ас пек ти впли ва ють на фор му ван ня мо ти вації про фесій ної
діяль ності сту де нтсь кої мо лоді. Ви сокі тем пи змін в соціумі, при
відста ванні про це су транс фор мації суспіль ної свідо мості та фор му -
ван ня адек ват них мо де лей еко номічної по ведінки, зро би ли проб -
ле му про фесійноUтру до вої мо ти вації сту де нтсь кої мо лоді в но вих
умо вах гос по да рю ван ня до сить ак ту аль ною. На на шу дум ку, в міру
по до лан ня кри зи пог ляд на проб ле му мо ти вації про фесійної діяль -
ності бу де зміню ва ти ся.

ДЕ ЯКІ АС ПЕК ТИ ЩО ДО ПРА ЦЕВ ЛАШ ТУ ВАН НЯ 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Фра динсь ка А.П.
к.пси хол.н., до цент, до цент ка фед ри пси хо логії 

Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна»
alehandra1@ukr.net

Ано тація. Те зи прис вя че но ак ту альній проб лемі сь о го ден ня, що
сто суєть ся пра цев лаш ту ван ня лю дей з інвалідністю. Висвітле но ос новні
за хо ди, що ок рес ле но відповідним за ко ном Ук раїни сто сов но розв’язан -
ня проб лем зай ня тості лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми. За ува же но на
кваліфікації, а та кож виз на чені певні кри терії для ок рес лен ня пра це -
здат ності лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Annotation. These theses are dedicated to the actual problem of the present,
concerning the employment of people with disabilities. The main measures
outlined by the corresponding law of Ukraine concerning solving the problems
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of employment of people with special needs are highlighted. The qualifica-
tions are noted and certain criteria for defining the disability of a person with
special needs are defined.

Цивілізація суспільства оцінюєть ся по то му, як во на ста вить ся до
тих ка те горій гро ма дян, які пот ре бу ють йо го підтрим ки для нор маль -
ної життєдіяль ності. Однією з та ких ка те горій є гро ма дя ни з проб -
ле ма ми здо ров’я, яке впли ває на їхню здатність бра ти участь у про -
фесійній діяль ності. Дер жа ва Ук раїни ро бить певні кро ки для то го,
щоб будьUякий гро ма дя нин заз на че ної ка те горії мав мож ливість
ско рис та ти ся своїм конс ти туційним пра вом на соціаль ний за хист,
га ран то ва ний дер жа вою. Особ ли во це сто суєть ся проб лем зай ня -
тості, оскіль ки пра цев лаш ту ван ня лю дей з інвалідністю в Ук раїні
має спе цифічні прак тичні ас пек ти і ви ма гає особ ли вої ува ги [1].

Ос нов ним рег ла мен ту ю чим до ку мен том у заз на ченій сфері є від -
повідний за кон, який:

— за у ва жив на ка те горії осіб, що пот ре бу ють на до дат ко ву со -
ціаль ну за хи щеність у сфері зай ня тості;

— відзна чив ос но ви за хис ту та га ран ту ван ня дер жа вою пов но -
цінної участі лю дей з інвалідністю у всіх сфе рах суспіль но го жит тя
(політич но го, еко номічно го, куль тур но го, соціаль но го);

— ок рес лив ко ло учас ників прог ра ми пра цев лаш ту ван ня лю -
дей з інвалідністю та по ря док їхньої взаємодії між со бою;

— вста но вив міри відповідаль ності за по ру шен ня діючих у цій
сфері норм за ко ну.

Ке ру ю чись За ко ном № 19 «Про ос но ви соціаль но го за хис ту ін -
ва лідів в Ук раїні», усі підприємства, що ви ко рис то ву ють людсь ку
пра цю, зо бов’язані ви ко ну ва ти нор ма тив ро бо чих місць для пра це -
в лаш ту ван ня лю дей з інвалідністю. Це скла дає 4% от се реднь о облі -
ко вої кіль кості штат них працівників на рік [2].

За ко но да в ство Ук раїни ро бить усі не обхідні за хо ди, щоб лю ди
з інвалідністю ма ли змо гу на пра цев лаш ту ван ня. Заз на че не здійс -
ню  ють ся ор га на ми вла ди всіх рівнів шля хом вве ден ня спеціаль них
за ходів. Во ни до по ма га ють лю дині з особ ли ви ми пот ре ба ми вит ри -
му ва ти кон ку ренцію на рин ку праці. Та ки ми за хо да ми є нас тупні: 

— політи ка піль го вих фінан со вих та кре дит них опе рацій, що
дає змо гу підприємствам, які пра цев лаш ту ють гро ма дян вка за них
ка те горії; виз на чи ти кількість кво то вих місць на підприємствах; 

— здійснюєть ся сти му ляція ро бо то давців для ство рен ня спе ці -
аль них ва кансій у ор ганізаціях, на підприємствах або ус та но вах; 
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— ство рю ють ся відповідні умо ви праці для піль го виків; 
— ство рю ють ся умо ви для підприємниць кої діяль ності лю дей з ін -

валідністю; 
— три ває ор ганізація спеціаль ної освіти для лю дей з інва лідністю; 
— спри ян ня адап тації ро бо чих місць під пер со нальні мож ли -

вості та пот ре би конк рет ної осо би з інвалідністю, ос на щен ня ро бо -
чих місць спеціаль ни ми прис то су ван ня ми та об лад нан ням. 

Для ро бо то дав ця, за За ко ном № 19 пе ред ба чені обов’яз ки, що
сто су ють ся за без пе чен ня зай ня тості працівників заз на че ної ка те го -
рії. Згідно цим обов’яз кам, керівник по ви нен ре зер ву ва ти ва кансії
в ме жах вста нов ле ної кво ти, за без пе чи ти ці місця відповідни ми
умо ва ми та прист ро я ми для пов ноцінної праці, прий ня ти за хо ди
що до вдос ко на лен ня пра цев лаш ту ван ня інвалідів, а та кож звіту ва -
ти у відповідних ор га нах про кількість та ких місць [2].

Пра цю ва ти мо жуть май же усі лю ди з інвалідністю, і для ць о го
існує пев на кваліфікація та виз на чені кри терії для ок рес лен ня пра -
цез дат ності лю ди ни з особ ли ви ми пот ре ба ми:

— здатність відтво рю ва ти спеціальні про фесійні знан ня, на -
вич ки та уміння з ме тою ви ко нан ня поз на че ної ро бо ти;

— здатність ви ко ну ва ти свої обов’яз ки на ро бо чо му місці без
зміни умов праці або вве ден ня до дат ко вих умов, об лад нан ня або ос на -
щен ня, а та кож без вне сен ня ко рек тив у зміну, об сяг і тем пи ро бо ти;

— здатність дот ри му ва ти ся ро бо чо го графіка;
— здатність ор ганізу ва ти свій ро бо чий день то що [1].
От же, За кон Ук раїни не розділяє лю дей в за леж ності від націо -

наль ної при на леж ності, статі або фізич них пе ре ваг або не доліків.
Ко жен гро ма дя нин, яким би він не був, має пра во на пра цю, і це та -
кож сто суєть ся лю дей з інвалідністю.

Літе ра ту ра

1. Проб ле мы при тру до у ст рой стве ин ва ли дов и ме то ды их ре ше ния /
Ре жим дос ту пу: http://opersonale.ru/podborUiUtrudoustrojstvo/priemUnaU
rabotu/problemyUpriUtrudoustrojstveUinvalidovUiUmetodyUixUresheniya.html

2. Тру до у ст рой ство ин ва ли дов в Ук ра и не: при ни мать на ра бо ту или воз -
дер жать ся / Ре жим дос ту пу: https://www.juridicheskijUsupermarket.ua/page_
employmentUdisabled.html 
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АДАП ТАЦІЯ СТУ ДЕНТІВ<ПЕР ШО КУ РС НИКІВ 
ДО НАВ ЧАН НЯ У ВИ ЩО МУ НАВ ЧАЛЬ НО МУ ЗАК ЛАДІ:

СОЦІАЛЬ НО<ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ

Хо рун жен ко Г.В. 
ст. вик ла да ча ка фед ри пси хо логії

Універ си те ту «Ук раїна»
gala_volnushkina@ukr.net

Ано тація. У статті виз на че но сутність ме ханізму адап тації,
розк ри то соціаль но2пси хо логічні особ ли вості ць о го про це су, оха рак те -
ри зо ва но мож ливі при чи ни де за дап тації сту дентів ВНЗ. Про а налізо -
ва но ре зуль та ти емпірич но го досліджен ня особ ли вос тей про ход жен ня
про це су адап тації у сту дентів на пер шо му році нав чан ня у ВН, та виз -
на че но, що пси хо логічна ро бо та з пер шо ку рс ни ком по вин на вклю ча ти
в се бе оз найом лен ня з си ту ацією і ти по ви ми проб ле ма ми нав чан ня
у ВНЗ; мо ти ваційний ком по нент, фор му ван ня чут ли вості до змін в ото-
чу ю чо му се ре до вищі і ра зом з тим по зи тив но го мис лен ня, щоб за без пе -
чи ти змо гу конструк тив но сприй ня ти ці зміни.

В статье оп ре де ле на сущ ность ме ха низ ма адап та ции, раск ры то
со ци аль ноUпси хо ло ги чес кие осо бен нос ти это го про цес са, оха рак -
те ри зо ва ны воз мож ные при чи ны де за дап та ции сту ден тов ву зов.
Про а на ли зи ро ва ны ре зуль та ты эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния осо -
бен нос тей про хож де ния про цес са адап та ции сту ден тов на пер вом
го ду обу че ния в ВУЗ, и оп ре де ле но, что пси хо ло ги чес кая ра бо та
с пер во ку рс ни ком долж на вклю чать в се бя оз на ком ле ние с си ту а -
ци ей и ти пич ны ми проб ле ма ми обу че ния в ву зе; мо ти ва ци он ный
ком по нент, фор ми ро ва ние чувстви тель нос ти к из ме не ни ям в ок ру -
жа ю щей сре де и вмес те с тем по зи тив но го мыш ле ния, что бы обес -
пе чить воз мож ность конструк тив но восп ри нять эти из ме не ния.

Annotation. The article defines the essence of the mechanism of adap ta tion,
reveals the socio2psychological peculiarities of this process, describes the possi-
ble causes of the disadaptation of students of higher educational institutions.

The results of the empirical study of the peculiarities of passing the
process of adaptation to students in the first year of study at universities
are analyzed.

The psychological work with the freshman should include familia -
rization with the situation and typical problems of studying at universities;
the motivational component, the formation of sensitivity to changes in
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the environment and, at the same time, positive thinking, in order to
enable them to conceive these changes in a constructive manner.

An important element for adequate adaptation to student life is the
expansion of the firstUyear students of their selfUconsciousness, the abili-
ty to independently overcome uncertainties, fears and anxieties, the abi -
lity to consciously choose values, values, meanings, that is, to constantly
improve themselves in the process of personal selfUdevelopment.

Keywords: psychological readiness for learning, motives of choice of
profession, adaptation, exclusion, frustration, selfUregulation, stress re -
sistance.

ОСО БИСТІСНІ ВЛАС ТИ ВОСТІ ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
У СКЛАД НИХ ЖИТТЄВИХ СИ ТУ АЦІЯХ

Чи хан цо ва О.А.,
к.психол.н., до цент ка фед ри пси хо логії

Універ си те ту «Ук раїна»
chyhantsova@gmail.com

Ано тація. Розг ля ну то життєстійкість як чин ник оп ти маль ної
са мо ре алізації та пси хо логічної якості жит тя лю дей з інвалідністю.
Про а налізо ва но, що фе но мен життєстійкості є клю чо вою осо бистіс -
ною пе ремінною, яка опо се ред ко вує вплив стре со ген них фак торів на
со ма тич не і ду шев не здо ров’я, а та кож на успішність діяль ності.

Виз на че но, що існує цілий ряд фак торів, які конт ро лю ють сприй -
нят ливість до різних типів психічних або пси хо логічних проб лем, і се -
ред них життєстійкість має найбільш важ ли ве зна чен ня.

Annotation. Hardiness is considered as a factor of optimal self2realiza tion
and psychological quality of life of people with disabilities. It was analyzed
that the phenomenon of hardiness is a main personal variable that mediates
the influence of stress factors on somatic and mental health, as well as on the
success of the activity.

It was determined that there are a number of factors that control suscep-
tibility to various types of mental or psychological problems, and among
them, hardiness is the most important.

Ак ту альність проб ле ми по ведінки лю ди ни в склад них життє -
вих си ту аціях ще біль ше зрос тає ос таннім ча сом, що обу мов люєть ся
про це са ми гло балізації, інфор маційною на си ченістю і прис ко рен -
ням рит му існу ван ня. Це обу мов лює вив чен ня фе но ме на життє -
стійкості лю дей з інвалідністю.
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Вив ча ю чи фе но мен життєстійкості С. Рубінштейн відзна чає,
що життєстійкість осо бис тості є пев ним ре сур сом, по тенціалом, який
мо же бу ти зат ре бу ва ний си ту ацією; інтег раль ною пси хо логічною
влас тивістю осо бис тості, що роз ви ваєть ся на ос нові ус та но вок ак -
тив ної взаємодії з життєви ми си ту аціями; інтег раль ною здатністю
до соціаль ноUпси хо логічної адап тації на підставі ди наміки смис ло -
вої са мо ре гу ляції [1].

Досліджен ня С. Мадді про де мо н стру ва ли, що життєстійкість —
це осо бистісна ха рак те рис ти ка, яка є за галь ною мірою психічно го
здо ров’я лю ди ни і вклю чає три життєві ус та нов ки: за лу ченість,
конт ро лю над подіями та го товність до ри зи ку [3, с. 98].

Влас не, життєстійкість ви ник ла як мо дель відно син і стра тегій,
які ра зом спри я ють пе рет во рен ню стре со вих обс та вин з по тенцій -
них ка та ст роф на мож ли вості зрос тан ня лю дей з інвалідністю.

Слід заз на чи ти, що С. Ко бей са предс та ви ла кон цепцію пси хо -
логічної стійкості і зап ро по ну ва ла те орію, що вит ри валість пом’як -
шує зв’язок між стре со ви ми життєви ми подіями та хво ро ба ми осо -
бис тості [4].

Так, А. Фоміно ва підкрес лює, що об сяг по нят тя життєстійкість
скла да ють: пси хо логічний фе но мен, ре сурс, осо бистісна влас -
тивість, інтег раль на здатність, ри са осо бис тості, пси хо логічна влас -
тивість, ди намічний про цес, інтег раль не осо бистісне ут во рен ня [2]. 

Життєстійкість як склад не пси хо логічне ут во рен ня мо же бу ти
розг ля ну та з точ ки зо ру індивіду аль ності лю ди ни з інвалідністю. Ці
влас ти вості вклю ча ють зна чимі ком по нен ти пси хофізіологічно го,
соціаль ноUпси хо логічно го та осо бистісно смис ло во го рівнів психі -
ки лю ди ни з інвалідністю, які про яв ля ють ся в пев них си ту аціях як
єди ний комп лекс, який сприяє успішно му по до лан ню стре со вих
си ту ацій, ефек тив ної са мо ре гу ляції нерівно важ них станів, оп ти -
маль но му про жи ван ню влас но го жит тя.

Слід на го ло си ти, що життєстійкість лю ди ни з інвалідністю по в’я -
за на із мож ливістю по до лан ня різних стресів, підтрим кою ви со ко го
рівня фізич но го і пси хо логічно го здо ров’я, а та кож з оп тимізмом,
са мо е фек тивністю, суб’єктив ною за до во леністю влас ним жит тям,
здатністю до не пе ре рв но го осо бистісно го са мо роз вит ку. Це здат -
ність лю дей з інвалідністю до ла ти труд нощі й пе реш ко ди, ви хо дя -
чи з них більш силь ни ми і досвідче ни ми.

Важ ли во заз на чи ти, що життєстійкість лю дей з інвалідністю не
є універ саль ною або фіксо ва ною осо бистісною ха рак те рис ти кою.
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Її зна чен ня змінюєть ся в за леж ності від ви ду стре су, йо го кон те кс ту,
а та кож соціаль ноUпси хо логічних умов життєдіяль ності.

От же, життєстійкість — це цілісна сис те ма взаємовідно син зі
світом, це той не обхідний ре сурс, який мо же спри я ти підви щен ню
фізич но го і психічно го здо ров’я лю дей з інвалідністю, успішної адап -
тації у стре со вих си ту аціях із ви хо дом на рівень тран са дап тації, пов’я -
за ної з са мо ре алізацією та са мо ст ве рд жен ням. На на шу дум ку, ос нов -
ною умо вою життєстійкості, ефек тив но го функціону ван ня лю дей
з інвалідністю в бурх ли во му і постійно мінли во му світі є вміння
конструк тив но ре а гу ва ти на ці зміни, пе ре бу до ву ва ти ся і, в ос та точ -
но му підсум ку, постійно по зи тив но зміню ва ти ся та са мо роз ви ва ти ся.
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ФОР МУ ВАН НЯ ЛІДЕРСЬ КИХ ЗДІБНОС ТЕЙ 
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Вінниць ко го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»

nataliia.chornous@gmail.com

Ано тація. Те за прис вя че на проб лемі роз вит ку лідерсь ких здібнос -
тей сту дентів з інвалідністю під час нав чан ня у ви щих нав чаль них
зак ла дах. Ви су ваєть ся та те о ре тич но обг рун то вуєть ся гіпо те за, що
сту де нтсь кий період є сен зи тив ним періодом для роз вит ку лідерсь ких
якос тей. Виз на че но спе цифічні якості, при та манні ліде рові. Сфор -
муль о ва но ідею по даль ших досліджень особ ли вос тей роз вит ку лідерсь -
ких якос тей у сту дентів з інвалідністю.

Annotation The article analyzes the problem of development of leader-
ship abilities of students with disabilities in higher educational institutions. It is
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assumed that the student period is a sensible period for the development of
leadership qualities. Determined the specific qualities inherent to the leader.
The idea of further research on the peculiarities of leadership development in
students with disabilities is formulated.

Су часні суспільні транс фор мації ви ма га ють від осо бис тості здат -
ності адап ту ва ти ся до но вих умов, лабіль ності, уміння вклю ча ти ся
в жит  тя на рівні суб’єкта суспіль них змін. Відповідь на такі вик ли ки по -
т ре бує особ ли вих зу силь для осіб з інвалідністю, ад же врод жені фі зичні
та психічні відмінності, а та кож сфор мо вані стійкі по ведінкові сте ре о -
ти пи, наш тов ху ю чись на опір се ре до ви ща, час то ста ють на пе реш коді
ре алізації їхніх суспіль них ро лей. Розв’яза ти ці су пе реч ності до по мо же
фор му ван ня но вих по ведінко вих ре акцій осо бис тості, спря мо ва них на
роз ви ток осо бис тої відповідаль ності, ак тив ності, лідерсь ких якос тей. 

Про а налізу вав ши різні виз на чен ня по нят тя «лідер», ми ви ок -
ре ми ли три ос нов них спе цифічних якості, при та манні ліде рові: ор -
ганіза торсь ка про зор ливість, здатність до ак тив ної пси хо логічної
дії, го товність бра ти на се бе відповідальність. 

Ор ганіза торсь ка про зор ливість пе ред ба чає тон ку психічну ви -
бірковість, здатність зро зуміти іншу лю ди ну, про ник ну ти в її внут -
рішній світ, знай ти для кож ної лю ди ни місце за леж но від індивіду -
аль них особ ли вос тей.

Здатність до ак тив ної пси хо логічної дії — це завж ди різно ма -
ніт ність за собів уп ли ву на лю дей за леж но від індивіду аль них якос -
тей, си ту ації, що скла ла ся.

Го товність бра ти на се бе відповідальність свідчить про сфор мо -
ваність осо бис тості, ви со кий соціаль ний інте лект. 

Сис те ма фор му ван ня лідерів пе ред ба чає підго тов ку до без по се -
редньої прак тич ної діяль ності у сфері уп равління, що пов’яза но
з роз вит ком аналітич них, ко муніка тив них, лідерсь ких здібнос тей.
Не менш важ ли вою є орієнтація на са мов дос ко на лен ня осо бис -
тості, ви хо ван ня здат ності до са мо ор ганізації, са мо дис ципліни, са -
мо а налізу, са мо оцінки ре зуль татів діяль ності [3]. 

Нав чан ня у ви що му нав чаль но му зак ладі є та ким періодом
у роз вит ку лідерсь ких здібнос тей, у яко му на ко пи чуєть ся не обхідна
і дос тат ня кількість се ре до вищ них впливів, які обу мов лю ють їхній
ак тив ний про яв, са ме то му цей вік є сен зи тив ним періодом до роз -
вит ку лідерсь ких здібнос тей. 

Роз ви ток лідерсь ких якос тей сту дентів з інвалідністю має бу ти
панівним нап ря мом нав чаль ноUви хов но го про це су ви що го нав чаль -
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но го зак ла ду. Са ме сис те ма роз вит ку лідерсь ких якос тей сту дентів
має за без пе чи ти на ко пи чен ня ни ми но вих знань про суть лідерства,
фор му ван ня лідерсь ко го світог ля ду, от ри ман ня досвіду лідерсь кої
взаємодії, що, зреш тою, зу мов лює успішне лідерство. Цей склад ник
ре алізо вуєть ся че рез сис те ма тич ну ро бо ту на різних рівнях:

1) осо бистісноUроз ви валь ний рівень: діаг нос ти ка ос нов них
психічних про цесів; виз на чен ня та по до лан ня фізич них, інфор -
маційних та влас не когнітив них бар’єрів; сис те ма тич на ро бо та
у групі пси хо логічної підтрим ки; участь у різно манітних тренінгах
та семіна рах осо бистісно го роз вит ку та ін.;

2) рівень роз вит ку соціаль но го інте лек ту: роз ви ток ем патії; фор -
му ван ня ко муніка тив них умінь та на ви чок, вміння бу ду ва ти успішну
ко мунікацію та зна хо ди ти конструк тивні розв’язан ня для конфлікних
си ту ацій, уміння вста нов лю ва ти ефек тивні ділові кон так ти та ін.;

3) рівень роз вит ку ораніза торсь ких здібнос тей: участь у ро боті
сту де нтсь ко го ак ти ву, до ру чен ня в ор ганізації за ходів ВНЗ; пос ту -
по ве на ро щу ван ня умінь та на ви чок то що.

От же, сис тем на ро бо та з роз вит ку лідерсь ких якос тей сту дентів
з інвалідністю під час нав чан ня у ВНЗ ско ро чує стро ки адап тації
сту ден та до но во го се ре до ви ща, підви щує нав чальні до сяг нен ня,
сприяє фор му ван ню конструк тив ної ЯUкон цепції, виз на чає го -
товність до по даль шої про фесійної діяль ності та ре алізації відпо -
відних соціаль них ро лей.

Перс пек ти вою по даль ших досліджень є виз на чен ня пси хо -
логічних особ ли вос тей роз вит ку лідерсь ких здібнос тей та роз роб ка
дос туп ної прог ра ми роз вит ку лідерсь ких та ор ганіза торсь ких якос -
тей у сту дентів з інвалідністю.
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Ано тація. Здійсне но спро бу аналізу ак тивізації нав чаль но го про -
це су в умо вах інклю зив но го нав чан ня. Шля хом ць о го є більш ши ро ко го
ви ко рис тан ня ме тодів ак тив но го нав чан ня. Важ ли вим є ура ху ван ня
пот реб і індивіду аль них мож ли вос тей сту дентів. Ак тивізація нав -
чаль но го про це су пе ред ба чає удос ко на лен ня ау ди тор ної, са мостійної,
на у ко вої ро бо ти. Дієвим є ак тивізація ро зу мо вої здібності.

Annotation. An attempt was made to analyze the activation of the edu-
cational process under conditions of inclusive education. By doing this, there
is wider use of active learning methods. It is important to take into account
the needs and individual abilities of students. Activation of the educational
process involves the improvement of classroom, independent, scientific work.
Effective is the activation of mental ability.

Вра хо ву ю чи той факт, що в умо вах інклю зив но го нав чан ня сту -
ден ти пот ре бу ють до дат ко вої нав чаль ної, ме дич ної, соціаль ної під -
трим ки, ма ють індивіду альні здібності і мож ли вості, але при ць о му
хо чуть бу ти впев не ни ми, що їх відчу ва ють, ро зуміють, ціну ють, во -
ни мо жуть і ма ють нав ча ти ся різни ми ме то да ми ак тив но го нав чан -
ня з ме тою за без пе чен ня роз вит ку, ос воєння не обхідно го об ся гу
знань, мож ли вості участі у суспіль но му житті.



223

Ак тивізація нав чаль но го про це су пе ред ба чає мо ти вацію дис цип -
ліни, що вив чаєть ся і до ся гаєть ся шля хом ор ганізації ау ди тор ної,
са мостійної, дис танційної, на у ко воUдослідної ро бо ти сту дентів.

Ме то ди ак тив но го нав чан ня спо ну ка ють до твор чої, са мос -
тійної, ро зу мо вої діяль ності. 

В якості ме тодів ак тив но го нав чан ня мо жуть бу ти ви ко рис тані:
— Ме то ди проб лем но го вик ла дан ня, ев рис тичні бесіди, нав чаль -

ні дис кусії. са мостійна ро бо та з кни гою над пи тан ням проб лем но го
ха рак те ру на етапі пер вин но го ово лодіння знан ня ми.

— на етапі конт ро лю знань мо жуть бу ти ви ко рис тані такі ме то -
ди як ко лек тив на ро зу мо ва діяльність, тес ту ван ня, аналіз ви роб ни -
чої си ту ації, про ек ту ван ня, мо де лю ван ня, констру ю ван ня, аналіз
про ве де них екс пе ри ментів

— аналіз про ве де них екс пе ри ментів, на у ко воUдослідна ро бо та,
ви ко рис тан ня мо дель о ва но го нав чан ня, неігрові (аналіз ви роб ни -
чих, проб лем них, конк рет них си ту ацій) й ігрові (різні фор ми ак ти -
візації лекцій, прак тич них за нять, ділові ігри, ігрові си ту ації) ме то ди,
вміння уза галь ню ва ти мо жуть бу ти ви ко рис тані на етапі фор му ван ня
про фесійних умінь та на ви чок на ос нові на бу тих знань.

Для ство рен ня якісно го рівня нав чаль но го про це су відповід -
ною ка фед рою має бу ти за без пе че на

— На явність комп’ютер них варіантів текстів лекцій дис циплін
відповідної ка фед ри, на яв ності в дос татній кіль кості конс пектів
лекцій з тем, що відповідно до нав чаль но го пла ну, ви но сять ся на
са мостійне оп ра цю ван ня сту ден та ми;

— Мож ливість ви ко рис тан ня ак тив них форм нав чан ня, ос нов -
ни ми з яких є тес ти, ділові ігри, віде офіль ми та ство рен ня прак тич -
них си ту ацій 

— Ре альні мож ли вості поєднан ня на у ко вих досліджень та ос -
вітньої діяль ності (підго тов ка сту ден та ми ста тей, про ве ден ня кон -
фе ренцій, публікації в збірни ках сту де нтсь ких на у ко вих робіт); 

— Ство рен ня умов що до ре аль но го зас то су ван ня знань сту денті.
Фор му ван ню по чат ко во го досвіду, не обхідно го для по даль шої прак -
тич ної діяль ності до по ма га ють імітаційні, си ту аційні, та ігрові ме то -
ди нав чан ня. Во ни ак тивізу ють творчі зу сил ля, роз ви ва ють са мос -
тійність у розв’язанні проб лем них і ви роб ни чих си ту ацій, фор му ють
ор ганізаційні, про фесіональні уміння та на вич ки. 

— Вра ху ван ня індивіду аль них особ ли вос тей сту дентів у про цесі
вик ла дан ня дис циплін.

Інноваційні технології продуктів  Секція VІ
дієтичного харчування спеціального призначення



— Вве ден ня мо дуль ноUрей тин го вих сис тем нав чан ня нор ма -
тив них курсів, що на дає мож ливість ре аль но го поєднан ня про це су
вик ла дан ня та са мостійної ро бо ти сту дентів.

Важ ли вим при впро вад женні мо дуль ноUрей тин го вої сис те ми
є прин цип про ве ден ня конт ро лю рівня зас воєння знань сту ден та ми.

При про ве денні конт ро лю рівня на бу тих сту ден том знань слід
вра хо ву ва ти, що:

— сис те ма конт роль них зав дань по вин на за без пе чу ва ти ефек -
тив ну пе ревірку ос нов них якос тей знань — пов но ту, сис темність,
конк ретність, мож ливість уза галь нень;

— сис те му конт роль них зав дань не обхідно скла да ти так, щоб во -
на за без пе чу ва ла ре алізацію різних функцій пе ревірки (оцінка нав чан -
ня, рівень куль ту ри ро бо ти, вміння логічно мис ли ти і аналізу ва ти,
сти му лю ван ня до по даль шо го вив чен ня дис ципліни);

— конт рольні зав дан ня ма ють бу ти взаємозв’яза ни ми зі зміс -
том вив че ної дис ципліни і взаємо обу мов ле ни ми до ро бо ти.

Ак тивізації ро зу мо вої діяль ності сту дентів, роз ви ток їх індиві -
ду аль них здібнос тей і мож ли вос тей до ся гаєть ся ба гать ма за со ба ми:
че рез міжо со бистісні кон так ти, інтен сифікацію ува ги, спря мо ва ний
вплив на гру пові інте ре си, ав то ри тет, а ос танніми ро ка ми і че рез
пси хо логічні особ ли вості на оч них і технічних за собів нав чан ня і то -
му спро би ви ко рис тан ня в нав чаль но му про цесі різних ме то дич них
прийомів є ак ту аль ним і доціль ним.

СПЕ ЦИФІКА МАР КЕ ТИН ГУ 
В РЕС ТО РАН НО МУ БІЗНЕСІ

Гав ри люк С.П.,
к.е.н., до цент, до цент ка фед ри тех но логії хар чу ван ня ВМУРЛ «Ук раїна»

gavrylyuks@ukr.net 

Ано тація. У те зах ок рес ле но пе ре ду мо ви роз вит ку мар ке тин го вої
діяль ності зак ладів рес то ран но го гос по да р ства, сфор муль о ва но ос новні
особ ли вості рес то ран но го мар ке тин гу, оха рак те ри зо вані су часні мар -
ке тин гові інстру мен ти для за без пе чен ня кон ку ре нт них пе ре ваг в ро -
боті підприємств.

Annotation. In this article the preconditions for the development of the
marketing activity in restaurants was outlined, the main features of restau-
rant marketing are formulated, modern marketing tools for providing com-
petitive advantages in the work of enterprises was described.
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В період ви хо ду Ук раїни з фінан со воUеко номічної кри зи зрос -
тає ак ту альність мар ке тин гу в рес то ран но му бізнесі. До сяг нен ня
мак ро е ко номічної стабілізації та оз до ров лен ня еко номіки пов’яза не
з підви щен ням ефек тив ності функціону ван ня ок ре мих підпри ємств.
Пок ра щен ня еко номічних по каз ників діяль ності рес то ранів, фор -
му ван ня їх кон ку ре нт них пе ре ваг мож на за без пе чи ти за до по мо гою
впро вад жен ня рес то ран но го мар ке тин гу.

Ди намічний роз ви ток вітчиз ня но го рин ку рес то ран них пос луг,
що про яв ляєть ся у постійно му збіль шенні кіль кості йо го учас ників,
видів пос луг, що на да ють ся спо жи ва чам зак ла да ми рес то ран но го
гос по да р ства та ка налів їх збу ту, по си лен ня кон ку ре нт ної бо роть би
за клієнтів і ок ремі сег мен ти рин ку, підви щен ня зна чу щості якості
рес то ран но го обс лу го ву ван ня, зму си ло зак ла ди рес то ран но го гос -
по да р ства шу ка ти нові підхо ди до ор ганізації влас ної діяль ності,
зок ре ма удос ко на лю ва ти прийо ми мар ке тин гу в рес то ранній сфері.

Ме та рес то ран но го мар ке тин гу — ство рен ня не обхідних умов
для прис то су ван ня до ви мог рин ку, підви щен ня кон ку рен то сп ро -
мож ності й при бут ко вості підприємств рес то ран но го гос по да р ства.

Не обхідність зас то су ван ня мар ке тин го вої діяль ності в функ ціо ну -
ванні зак ладів рес то ран но го гос по да р ства по яс нюєть ся тим, що су час -
них умо вах роз вит ку рес то ран но го бізне су в Ук раїні, що ха рак те ри -
зуєть ся по си лен ням кон ку ренції у сфері на дан ня рес то ран них пос луг,
рес то ра то ри ви му шені зас то со ву ва ти нові мар ке тин гові інстру мен ти
для за без пе чен ня стійкості та більш гнуч ко го ре а гу ван ня на мож ливі
ри зи ки. Ча си, ко ли мож на бу ло не зна ти своїх клієнтів та їх соціаль ний
порт рет, за ли ши лись в ми ну ло му. Рес то ра то рам прос то не обхідно ви -
ко рис то ву ва ти такі су часні інстру мен ти мар ке тин гу як: ство рен ня
сторінок в соціаль них ме ре жах, якісна e-mail розсилка, сайт з не об -
хідною і лег ко дос туп ною для відвіду вачів інфор ма цією. Для довідки на
за ході за до по мо гою тіль ки однієї роз сил ки, в рес то ран чи ка фе по вер -
та ють ся до 60% гос тей, що ви пад ко во зайш ли пе ре ку си ти [2].

Го лов ним чин ни ком по си лен ня впли ву зак ладів рес то ран но го
гос по да р ства на пе ребіг еко номічних про цесів мож на вва жа ти пе ре -
хід від ви роб ни чої орієнтації рес то ран но го бізне су до мар ке тин го вої.
Їхня прин ци по ва відмінність по ля гає у то му, що при ви роб ничій
орієнтації рес то ра ни кон це нт ру ють свої зу сил ля на ви роб ни чоUтех но-
логічних, ор ганізаційних та обс лу го ву ю чих ас пек тах вдос ко на лен ня
рес то ран них про дуктів. Мар ке тин го ва орієнтація пе ред ба чає фо ку -
су ван ня зу силь і мож ли вос тей рес то ра торів на ви яв ленні ре аль них
і по тенційних за питів спо жи вачів і по шу ку спо собів їх найк ра що го
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за до во лен ня, ви хо дя чи з фінан со вих, ор ганізаційних, тех но ло гіч -
них та інших об ме жень. 

Спе цифіка рес то ран них пос луг нак ла дає відби ток на мар ке тинг
у рес то ран но му бізнесі. Він пос тає як особ ли ва га лузь мар ке тин гу
сфе ри пос луг.

Спе цифіку ма ють усі прийо ми мар ке тин го вих досліджень і роз -
ро бок, функції, зав дан ня, прийо ми мар ке тин гу, усі еле мен ти сис те -
ми мар ке тин гу, що відно сять ся до рес то ран ної сфе ри. 

Особ ли вості мар ке тин го вої діяль ності зак ладів рес то ран но го
гос по да р ства по ля га ють у нас туп но му:

— мар ке тин гові за хо ди підприємства рес то ран но го гос по да р -
ства орієнто вані на те ри торіаль но об ме же ний ло каль ний ри нок,
розміри яко го за ле жать від місцез на ход жен ня підприємства, транс -
по рт ної дос туп ності йо го для спо жи вачів;

— час ти на підприємств рес то ран но го гос по да р ства у своїй мар-
ке тин говій діяль ності мо жуть орієнту ва ти ся на за галь номісь кий
ри нок у сег менті обс лу го ву ван ня свят ко вих за ходів, діло вих зу стрі -
чей, ту ристів то що; 

— про дукція рес то ран но го гос по да р ства швид ко псуєть ся і не
підля гає три ва ло му зберіган ню, то му як що по пит на про дукцію
пре д’яв ле ний, то він не мо же бу ти відкла де ним і по ви нен бу ти за -
до во ле ним у ко рот кий проміжок ча су, що ста вить ос нов ним зав -
дан ня ми мар ке тин го вих досліджень ви яв лен ня об ся гу пла то сп ро -
мож но го по пи ту спо жи вачів;

— по пит на про дукцію та пос лу ги рес то ран но го гос по да р ства
ди фе ренційо ва ний на про тязі тиж ня, дня та се зонів ро ку, що пот ре -
бує відповідних мар ке тин го вих за ходів йо го стабілізації;

— об’єкта ми рек ла ми у рес то ран но му гос по дарстві є не ли ше про -
дукція та пос лу ги, але і са ме підприємство, йо го імідж, особ ли вості
та відмінності від інших підприємств;

— мен ша за лежність рес то ран но го бізне су від змін мо ди за на -
яв ності мож ли вості для твор чо го підхо ду до про фесійної діяль ності.

От же, не обхідність впро вад жен ня мар ке тин гу в зак ла дах рес то -
ран но го гос по да р ства зу мов ле на на сам пе ред тим, що, поUпер ше,
існу ючі те о ре тичні за са ди ви ко рис тан ня стра тегічних інстру ментів
мар ке тин гу пот ре бу ють пев но го уточ нен ня з по зиції вдос ко на лен -
ня їх в рес то ран но му бізнесі; поUдру ге, су час ний етап роз вит ку зак -
ладів рес то ран но го гос по да р ства в умо вах пос ту по вої інтег рації
в євро пейсь кий та світо вий еко номічні прос то ри ха рак те ри зуєть ся
підви ще ни ми ви мо га ми до їх мар ке тин го вої діяль ності.
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Ано тація. Те зи прис вя чені проб лемі роз роб лен ня інно ваційних тех -
нологій хлібо бу лоч них і кон ди терсь ких ви робів функціональ но го при зна -
чен ня. В якості функціональ них інгредієнтів ви ко рис то ву ють си ро ви ну
ба га ту біологічно2ак тив ни ми спо лу ка ми. На ве дені на у кові обґрун ту -
ван ня, раціональні тех но логії, про а налізо вані вста нов лені підсис те ми
на мак ро2мікрорівнях, вста нов ле но оп ти мальні па ра мет ри про цесів
ок ре мих підсис тем.

Annotation. Abstracts are devoted to the problem of development of in -
novative technologies of bakery and confectionery products of functional pur-
pose. As functional ingredients, raw materials are rich in biologically active
compounds. The scientific substantiation, rational technologies are given, the
installed subsystems are analyzed at macro2micro levels, the optimal para -
meters of processes of separate subsystems are established.

Хар чові про дук ти функціональ но го приз на чен ня ви ко рис то -
вуєть ся як в ліку валь но му так і профілак тич но му хар чу ванні і ре ко -
мен дуєть ся тим, хто жи ве в еко логічно несп ри ят ли вих регіонах, або
пра цює на шкідли вих ви роб ни цт вах чи зай ня тий важ кою фізич ною
пра цею, дітям дошкіль но го та шкіль но го віку, лю дям по хи ло го віку,
осо бам з пев ни ми інклюзіями. Їх вжи ван ня доз во ляє зни зи ти ри зик
роз вит ку найбільш по ши ре них зах во рю вань.

У всіх хар чо вих про дук тах функціональ но го приз на чен ня при сут -
ні інгредієнти, які во лодіють ме ди коUфізіологічни ми влас ти вос тя ми.
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Нап рик лад, хар чові во лок на є при род ни ми аб сор бен та ми, що
спри я ють ви ве ден ню з ор ганізму со лей важ ких ме талів, радіо нук лі дів
або інших шкідли вих спо лук, які мо жуть пот ра пи ти з заб руд не но го
нав ко лишнь о го се ре до ви ща. Вжи ван ня хліба з до да ван ням пек ти нів
нор малізує ар теріаль ний тиск і ре ко мен дуєть ся при сер це воUсу дин них
зах во рю ван нях. Хлібо бу лочні ви ро би з ме тил це лю ло зою, пше нич -
ни ми висівка ми, дис пер го ва ним зер ном, морк вя ним, бу ря ко вим
або яб луч ним по рош ка ми, спри ят ли во впли ва ють на обмін хо лес -
те ри ну та інших ре чо вин і ви ко рис то ву ють ся у ліку валь но-профі -
лак тич но му хар чу ванні. 

Хлібні ви ро би пот ре бу ють зба га чен ня вітамінни ми і міне раль -
ни ми ре чо ви на ми. Вітаміни мо жуть бу ти до дані у виг ляді ок ре мих
пре па ратів, в складі вітамінно го кон це нт ра ту або на ту раль ної си ро -
ви ни (за род ки пше ниці то що). Ре гу ляр не їх спо жи ван ня сприяє під -
ви щен ню стійкості ор ганізму, прис ко рен ню оду жан ня при різних
зах во рю ван нях, підви щен ню то ну су при стре со вих си ту аціях і фізич-
 них на ван та жен нях. При анемії, жінкам реп ро дук тив но го віку і дітям
ран нь о го віку жит тя ре ко мен ду ють ся ви ро би з до да ван ням заліза.

Комп лексні досліджен ня ба гать ох на у ковців, по ка за ли що в ре -
цеп ту ру хлібо бу лоч них ви робів доціль но вклю ча ти бе таUка ро тин
(провітамін А) як засіб, що сприяє віднов лен ню нор маль них імун -
них ре акцій, зни жен ня ри зи ку сер це воUсу дин них, он ко логічних та
інших зах во рю вань.

Для ви ве ден ня з ор ганізму радіоак тив но го стронцію в ре цеп ту ру
кон ди терсь ких та хлібо бу лоч них ви робів вво дять кальцій. У ди тя чо му
віці він не обхідний для фор му ван ня кістко вої тка ни ни, лю дям се ред -
нь о го та по хи ло го віку — для профілак ти ки і ліку ван ня ос те о по ро зу. 

В Ук раїні відзна че на йод на не дос татність у на се лен ня. Йод —
один з най важ ливіших мікро е ле ментів, не обхідний для син те зу ван -
ня гор монів щи то вид ної за ло зи, без яких не мож ли ве нор маль не
функціону ван ня людсь ко го ор ганізму (оп ти маль на пот ре ба йо ду на
до бу — 100–150 мкг). Для вирішен ня цієї проб ле ми бу ли роз роб -
лені ре цеп ту ри функціональ них ви робів з до да ван ням ць о го еле -
мен та у виг ляді йо до ва ної солі, пре па ратів з морсь ких во до рос тей
(по ро шок з ламінарії), йод ка зеїну. 

Роз роб лені та кож функціональні ви ро би підви ще ної хар чо вої
та біологічної цінності з соєви ми про дук та ми (соєве бо рош но, соєве
мо ло ко, соєва ма са), з пше нич ною клей ко ви ною то що. 

Вміст білка в та ких ви ро бах на 18–30% ви ще, ніж у тра дицій -
них ви ро бах з пше нич но го бо рош на.
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За раз не тіль ки в Ук раїні, але і в ба гать ох країнах (го лов ним чи ном
роз ви не них) збіль ши ла ся кількість хво рих на цук ро вий діабет. Са ха-
ро за, яка є го лов ною си ро ви ною в ре цеп турі ко ди терсь ких ви робів,
для хво рих на цук ро вий діабет про ти по ка за на, і то му при роз робці
кон ди терсь ких ви робів слід ви ко рис то ву ва ти цук ро замінни ки. 

Згідно з кон цепцією дієто те рапії хво рих на цук ро вий діабет,
хар  чові про дук ти про по нуєть ся кла сифіку ва ти за глікемічним ін дек -
сом. Глікемічний індекс — це співвідно шен ня між кон це нт рацією
глю ко зи в крові лю ди ни при вжи ванні досліджу ва но го про дук ту і ета -
ло на (біло го хліба або глю ко зи). Чим ниж чий глікемічний індекс
у хар чо во му про дукті, тим кра ще йо го ви ко рис то ву ва ти при ви роб -
ництві кон ди терсь ких ви робів для хво рих на цук ро вий діабет. 

Роз роб ка функціональ них кон ди терсь ких ви робів це ду же склад -
на і відповідаль на ро бо та. Си ро ви на має бу ти ре тель но про а налізо ва -
на за всіма фізи коUхімічни ми, ор га но леп тич ни ми, мікробіологіч ни-
ми по каз ни ка ми та по каз ни ка ми без пе ки, вмістом важ ких ме талів.
Ду же жорсткі ви мо ги по винні бу ти до санітар но го ста ну приміщень
та об лад нан ня. Всі тех но логічні па ра мет ри по винні бу ти су во ро
вит ри мані при оп ти маль них зна чен нях, вста нов лені кри тичні точ ки
без пе ки хар чо вих про дуктів і конт ро лю ва ти ся їх зна чен ня. Особ ли ве
зна чен ня має бу ти відда но конт ро лю за якістю го то вих ви робів і па -
ку валь них ма теріалів. Ви роб ни цт во та ких про дуктів бу де спри я ти
поліпшен ню здо ров’я, пра цез дат ності і ак тив но го дов голіття нації.

ВИ КО РИС ТАН НЯ ЕКСТРАКТІВ 
З РОС ЛИН НОЇ СИ РО ВИ НИ ДЛЯ ВИ ГО ТОВ ЛЕН НЯ 

НА ПОЇВ ОЗ ДО РОВ ЧО ГО ПРИЗ НА ЧЕН НЯ

Ка ла ку ра М.М.,
к.т.н., про фе сор, завіду вач ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Інже нер но2тех но логічно го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
За ва динсь ка О.Ю.,  к. т. н, до цент, 

Київсь кий національ ний універ си тет куль ту ри і мис тецтв
1tx@ukr.net

Ано тація. В те зах розг ля ну то мож ливість ви ко рис тан ня на поїв,
ви го тов ле них на ос нові при род них міне раль них сто ло вих вод, зба га ча них
екстрак та ми з пря но2аро ма тич ної си ро ви ни, для оз до ров чо го хар чу -
ван ня. Роз роб ле но ре цеп ту ри ком по зицій для при го ту ван ня на поїв,
а та кож ре цеп ту ри на поїв, тех но логію їх ви го тов лен ня.
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Annotation. In theses possibility of use beverages, prepared on the basis
of natural mineral table water, enriched with extracts of spicy2aromatic raw
material for health food. Formulations of compositions for the preparation of
beverages and beverage recipes, cooking technology.

В біль шості з виз на чень оз до ров чо го хар чу ван ня мо ва йде про
куль ту ру здо ро во го спо со бу жит тя, раціональ не хар чу ван ня на ос -
нові зас то су ван ня при род них ре сурсів та на ту раль них про дуктів. 

Од ним з нап рямів оз до ров лен ня лю дей мо же ста ти ви ко рис -
тан ня на поїв, ви го тов ле них на ос нові при род них міне раль них сто -
ло вих вод, зба га че них екстрак та ми з пря ноUаро ма тич ної си ро ви ни. 

За кор до ном ши ро ко ви ко рис то ву ють ком по зиції з різних
видів як ди ко рос ту чих, так і куль ти во ва них рос лин в якості ос нов -
них ком по нентів при ви роб ництві бе зал ко голь них на поїв. 

В нашій країні їх зас то со ву ють, в ос нов но му, як до дат ко вий ма те -
ріал, не обхідний для на дан ня на по ям виз на че них ор га но леп тич них
якос тей. Крім ць о го, ба га то видів рос лин містять цінні біологічно ак -
тивні ре чо ви ни. Так, нап рик лад, на bUка ро тин ба гаті звіробій, кро пи -
ва, шип ши на. Вітамін С в знач них кіль кос тях містить ся в тій же шип -
шині, в ко ре не ви щах аїру, м’яті пер це вої. Чеб рець, шип ши на та інші
пря ноUаро ма тичні рос ли ни ба гаті на міне ральні ре чо ви ни. До скла ду
ма те рин ки вхо дять ефірні олії, ти мол, ду бильні ре чо ви ни. Зав дя ки та -
ко му біохімічно му скла ду пря ноUаро ма тич них рос лин і ви ко рис тан ню
ком по зицій з них мож на істот но підви щи ти біологічну цінність на по їв. 

Для ви го тов лен ня та ких на поїв по винні ви ко рис то ву ва ти ся са -
ме во ди з підзем них дже рел, без будьUякої до дат ко вої об роб ки. 

З тех но логічної точ ки зо ру, екстрак ти пря ноUаро ма тич них рос лин
у ком по зиціях на поїв істот но підви щу ють їх стійкість, пе реш ко д жа-
ють по мутнінню, ма ють ан ти бак теріаль ну ак тивність, містять аро -
ма тичні ре чо ви ни.

З біологічної точ ки зо ру, в си лу унікаль но го хімічно го скла ду,
ком по зиції з пря ноUаро ма тич них рос лин доз во лять зба га ти ти на пої
ефірни ми мас ла ми, bUка ро ти ном, ас корбіно вою кис ло тою та інши -
ми ко рис ни ми і не обхідни ми для ор ганізму лю ди ни біологічноUак -
тив ни ми ре чо ви на ми, а та кож на да дуть на по ям своєрідні ор га но -
леп тичні влас ти вості.

Для ви го тов лен ня екстрактів, подрібне ну пря ноUаро ма тич ну си -
ро ви ну об роб ля ли міцним і неміцним вод ноUспир то ви ми роз чи на ми.
При об робці неміцною вод ноUспир то вою сумішшю (20% об.) у роз чин
пе ре хо дять ре чо ви ни, що фор му ють сма ко ву ос но ву екстрактів — пек -
ти нові, ду бильні і міне ральні ре чо ви ни, барв ни ки, ор ганічні кис ло ти,
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аміно кис ло ти, во до роз чинні вітаміни та інші. При ви ко рис танні
в якості екстра ген ту міцних вод ноUспир то вих екст рактів (60–90% об.)
у роз чин пе ре хо дить час ти на ре чо вин, що екстра гуєть ся во дою, а та -
кож смо ли, вос ки, мас ла, фе но ли, аро ма тичні спо лу ки та інші.

При роз робці на поїв на ос нові пря ноUаро ма тич ної си ро ви ни
бу ли вра хо вані не тіль ки ор га но леп тичні по каз ни ки, але і вміст
в них біологічно ак тив них ре чо вин. 

Аналіз хімічно го скла ду пря ноUаро ма тич них рос лин доз во лив
роз ро би ти ре цеп ту ри ком по зицій для при го ту ван ня на поїв, а та кож
ре цеп ту ри на поїв. Ос нов ни ми кри теріями оцінки якості от ри ма них
про дуктів хар чу ван ня бу ли об рані ор га но леп тичні по каз ни ки:
смак, за пах, колір, про зорість. Для гар монійно го сма ку і аро ма ту
на поїв при скла данні ком по зиції виз на ча ли сма ко вий поріг чут ли -
вості для кож но го екстрак ту.

Проб лем ним мо мен том зас то су ван ня пря ноUаро ма тич ної си -
ро ви ни є на явність у рос ли нах гірких ре чо вин, які мо жуть погіршу -
ва ти сма кові якості на поїв. Для поз бав лен ня ць о го не га тив но го
ефек ту був ви ко рис та ний нас туп ний спосіб змен шен ня вмісту гір -
ких ре чо вин: подрібне ну си ро ви ну за ли ва ли во дою тем пе ра ту рою
40–50° С у співвідно шенні 1:3 і вит ри му ва ли при цій тем пе ра турі
біля 20 го дин. Після нас то ю ван ня во ду зли ва ли і ра зом з нею відок -
рем лю ва ли знач ну кількість гірких ре чо вин. 

У ре зуль таті про ве де них досліджень бу ли от ри мані на пої на ос -
нові при род ної сто ло вої міне раль ної во ди і ком по зицій із пря но-аро -
ма тич них рос лин. Бу ла про ве де на де гус тація про дуктів, в якій прий -
ня ли участь 200 осіб. За їх оцінка ми бу ли відібрані на пої, які во лоділи
доб ри ми ор га но леп тич ни ми влас ти вос тя ми. Впро вад жен ня в куль ту -
ру хар чу  ван ня на поїв з ви ко рис тан ням екстрактів з пря ноUаро ма тич -
ної си ро ви ни, ви го тов ле них на ос нові міне раль ної сто ло вої во ди
надасть мож ли вості знач но роз ши ри ти асор ти мент про дуктів оз до -
ров чо го хар чу ван ня.
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МЕ ТО ДИ ОЦІНЮ ВАН НЯ 
ЯКОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬ НИХ ПРО ДУКТІВ ХАР ЧУ ВАН НЯ

Ка ла ку ра М.М.,
к.т.н., про фе сор, завіду вач ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Інже нер но2тех но логічно го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
1tx@ukr.net

Ано тація. В те зах висвітле но ос новні ме то ди конт ро лю якості
функціональ них про дуктів хар чу ван ня. Виділе но проб ле ми конт ро лю
ро бо ти хар чо вих підприємств на всіх ета пах — від от ри ма ної си ро ви -
ни до відпус ку го то вої про дукції.

Всі про дук ти хар чу ван ня по винні відповіда ти пев ним ви мо гам, які
га ран ту ють доб ро якість. Ре ко мен до ва но при роз роб ленні і впро вад -
женні новітніх тех но логій вра ху ва ти чин ни ки, які виз на ча ють якість
но вих функцій про дуктів хар чу ван ня і тех но логічних за ко номірнос тей
їх ви роб ни цт ва.

Annotation. Covering the basic methods of control as functional foods.
The problems of food business control at all stages — from the received raw
material to the release of finished products — are highlighted.

All foods must meet certain requirements that guarantee good quality. It is
recommended in developing and implementing the latest technologies to con-
sider the factors that determine the quality of new functions of food and tech-
nological patterns of their production.

На сь о годні однією з проб лем су час них зак ладів рес то ран но го
гос по да р ства є не завж ди ви со ка якість про дуктів хар чу ван ня в то -
му числі функціональ них.

Зад ля вирішен ня цієї проб ле ми ви роб ни кам кулінар ної та кон -
ди терсь кої про дукції слід зо се ре ди тись на впро вад женні та сер -
тифікації сис те ми уп равління якістю на підприємстві.

Для ви хо ду на якісно но вий рівень роз вит ку, звіль нен ня част ки
рин ку зак лад рес то ран но го гос по да р ства постійно аналізує влас ну
діяльність і пла нує дієві за хо ди з ме тою по до лан ня існу ю чих пе -
реш код.

Проб ле ма ви со кої якості про дукції не вирішуєть ся раз і на за -
вж ди, в су час но му ви со ко тех но логічно му суспільстві рівень якості
постійно змінюєть ся, ви мо ги до про дукції зрос та ють, то му
підприємства не мо жуть сто я ти на місці. У зак ла дах рес то ран но го
гос по да р ства по вин но бу ти постійне пок ра щен ня якості про дукції
при задіяні стра тегії не ве ли ких кроків.
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У нашій дер жаві роз роб ле на низ ка на у комістких тех но логій, які
на да ють мож ливість роз роб ки про дуктів з но вою хар чо вою цін ніс -
тю, спо жив чи ми ха рак те рис ти ка ми, гли бин ним ди фе ренціюван -
ням кулінар ної чи кон ди терсь кої про дукції в за леж ності від пот реб
різних ка те горій та груп на се лен ня в т.ч. і з різни ми но зо логіями.

Хімічний склад і енер ге тич на цінність спо жи ва них про дуктів
хар чу ван ня по винні відповіда ти фізіологічним пот ре бам ор ганізму.
Нор ми фізіологічних пот реб вста нов лені для різних груп на се лен ня
в за леж ності від віку, статі, інтен сив ності тру до вої діяль ності, но зо -
логії то що.

Якість про дуктів вклю чає в се бе і еко логічний ком по нент, тоб то
про дукт по ви нен бу ти ко рис ний для спо жи ва ча, без печ ний для
довкілля і ство ре ний з мінімаль ни ми вит ра та ми при род них ре сурсів.

Для оціню ван ня рівня якості про дукції мож на ви ко рис то ву ва -
ти ди фе ренціаль ний або комп ле кс ний ме тод. Ди фе ренціаль ний
ме тод ба зуєть ся на зістав ленні су куп ності зна чень оди нич них по -
каз ників якості оціню ва ної про дукції з відповідною су купністю
зна чень ба зо вих по каз ників. Комп ле кс ний ме тод по ля гає у ви разі
оцінки рівня од ним чи ном, яке вхо дить в ре зуль таті об’єднан ня
виб ра них оди нич них по каз ників в один комп ле кс ний по каз ник.
Ко жен по каз ник якості по ви нен відби ва ти функціональ ну влас -
тивість ви ро бу чи про дукції.

При мо де лю ванні якості кулінар ної чи кон ди терсь кої про дук ції
ви хо ди мо із комп ле кс но го по каз ни ка якості, а потім поділяємо йо -
го на скла дові: хар чові по каз ни ки (енер ге тичні ре чо ви ни, вітаміни,
міне ральні ре чо ви ни), які в свою чер гу поділя ють на ок ремі гру пи,
ви ни кає ієрархічна струк ту ра влас ти вос тей хар чо вих по каз ників.

Ме то ди ка виз на чен ня комп ле кс ної оцінки якості хар чо вих про-
дуктів функціональ но го приз на чен ня скла даєть ся з:

— По каз ників за да ної кулінар ної про дукції, які виз на ча ють ся
за фор му лою:

,

де Мij — вміст хар чо вих ре чо вин у jUої гру пи кулінар ної про дукції.
— Норм, які роз ра хо ву ють ся за до по мо гою ба зо вих зна чень:

,

де Мij — нор ма тив ний iUої хар чо вої ре чо ви ни у jUій групі ре чо вин
кулінар ної про дукції

— Оцінки оди нич них по каз ників якості, які роз ра хо ву ють ся за
фор му лою:
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,

де z — по каз ник, який вра хо вує вплив зміню ван ня зна чен ня по каз -
ни ка на рівень якості об’єкту який має зна чен ня «+»1 при оцінці
вмісту білків і вуг ле водів та «–»1 при оцінці вмісту жи ру. 

— Ко ефіцієнтів ва го мості mij хар чо вих ре чо вин, що роз ра хо ву -
ють ся за фор му лою:

.

Комп ле кс ний по каз ник якості кулінар ної про дукції для дво -
рів не вої струк ту ри виз на чи мо за до по мо гою ади тив ної мо делі:

,

де Мj — ко ефіцієнт ва го мості груп хар чо вих про дуктів.
Відтак, ви ко рис тан ня ме тодів оціню ван ня якості доз во ляє

оціни ти якість кулінар ної про дукції, яка ви го тов ляєть ся у зак ла дах
рес то ран но го гос по да р ства, за ра ху нок ви ко рис тан ня но вих тех но -
логій чи но вих ре цеп тур, з ме тою роз ши рен ня асор ти мен ту та уп -
равління якістю го то вої про дукції.

ШЛЯ ХИ ВИ КО РИС ТАН НЯ ОВО ЧЕ ВОЇ СИ РО ВИ НИ 
В ТЕХ НО ЛОГІЇ КУЛІНАР НОЇ ПРО ДУКЦІЇ 

СПЕЦІАЛЬ НО ГО ПРИЗ НА ЧЕН НЯ

Ка ла ку ра М.М.,
к.т.н., про фе сор, завіду вач ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Яб лонсь кий В.І., 
сту дент гру пи ТХ 21/16 М,

Інже нер но2тех но логічно го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
1tx@ukr.net

Ано тація. У ма теріалах тез обґрун то ва но мож ливість ви ко рис то -
ву ва ти ово че ву си ро ви ну в тех но логіях кулінар ної про дукції спе ці аль -
но го приз на чен ня. Зап ро по но ва но тех но логія м’ясо з рос лин ної кулінар -
ної про дукції (ос новні інгредієнти: м’ясо кур ки та гар бу зо ве пю ре).
Виз на чи ли комп лекс їх спо живчі та тех но логічні влас ти вості. Вста -
нов ле но, що м’ясо ово чеві стра ви ви го тов лені за зап ро по но ва ною тех -
но логією, ма ють підви ще ний вміст пек ти ну та міне раль них ре чо вин,
вітамінів. Роз роб ле но раціональні па ра мет ри ти тех но логічно го про це су.

Annotation. The materials of the theses have substantiated the possibi -
lity to use vegetable raw materials in specialty culinary specialty products.
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The technology of meat from vegetable culinary production is offered (the main
ingredients are chicken meat and pumpkin mashed potatoes). They have iden -
tified a complex of their consumer and technological properties. It is establi -
shed that meat vegetable dishes are made according to the proposed technology,
have high content of pectin and minerals, vitamins. The rational parameters
of the technological process are developed.

Раціональ не хар чу ван ня пе ред ба чає спо жи ван ня про тя гом дня
дос татньої кіль кості не обхідних для нор маль ної і зла год же ної ро бо -
ти ор ганізму най важ ливіших ре чо вин. Ос но ву та ких ре чо вин скла -
дають білки, жи ри, вуг ле во ди, вітаміни, міне ра ли, клітко ви на і во да.
Ос нов ною за да чею є за без пе чен ня ор ганізму лю ди ни ци ми ком по -
нен та ми у не обхідній кіль кості та у пра виль но му співвідно шенні.
Пра виль но при го ту ва ти стра ву — це мак си маль но збе рег ти той ці лю-
щий склад по жив них ре чо вин, які є будівель ним ма теріалом на шо го
ор ганізму, підви щи ти імунітет лю ди ни для про тис то ян ня несп ри ят -
ли вим чин ни кам нав ко лишнь о го се ре до ви ща. Не дос татнє спо жи -
ван ня жирів, білків, вуг ле водів, мак роU і мікро е ле ментів, вітамінів
в пер шу чер гу приз во дить до по ру шен ня обмінних про цесів в ор -
ганізмі, пос лаб лен ня функцій при род но го са мо за хис ту.

Для вирішен ня цієї проб ле ми на у ков ця ми роз роб ля ють ся функ -
ціональні про дук ти. По до лан ня проб ле ми — роз роб ка про дуктів
оз до ров чо го приз на чен ня, зба га че них на ту раль ним комп лек сом
по жив них ре чо вин.

Су часні ви мо ги до ви го тов лен ня інно ваційних про дуктів вклю-
чають комп лексні досліджен ня з мо де лю ван ня ре цеп тур та роз роб ки
тех но логії ви роб ни цт ва ви со ко якісних ви робів, а та кож вирішен ня
пи тан ня збе ре жен ня їх влас ти вос тей до мо мен ту спо жи ван ня. Ви -
ко рис тан ня функціональ них (зба га че них) інгредієнтів за без пе чує
пок ра щен ня зба лан со ва ності хар чу ван ня.

Су час ний нап рям на у ко воUтехнічних роз ро бок в хар човій га -
лузі нап рав ле ний на ство рен ня комбіно ва них про дуктів тва рин -
ноUрос лин но го по ход жен ня. Ви роб ни цт во комбіно ва них про дуктів
на ос нові тва рин них і рос лин них білків, жирів пе ред ба чає взаємо -
зба га чен ня їх скла ду, підви щен ня біологічної цінності, пок ра щен ня
ор га но леп тич них по каз ників го то вої про дукції, зни жен ня її со -
бівар тості.

На ми дослідже но мож ливість зас то су ван ня у ре цеп ту рах м’яс -
них про дуктів ово че вої си ро ви ни. М’ясні січені ви ро би є до волі по -
пу ляр ни ми га ря чи ми стра ва ми тра диційної кухні. Зва жа ю чи на те,
що вміст вітаміну С та ка ро ти ну, клітко ви ни відсутній в м’ясі, то
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роз роб ка тех но логії м’яс них січе них ви робів з на ту раль ною рос -
лин ною до бав кою є ак ту аль ним зав дан ням. 

На на шу дум ку мож ли во бу ло ви ко рис та ти гар бу зо ве пю ре.
Гар бу зи ви ро щу ють ся по всій те ри торії Ук раїни, є не ви баг ли ви ми
до умов та доб ре зберігаєть ся впро довж ро ку. То му, роз роб ка тех но -
логії хар чо вих про дуктів з до бав ка ми тех но логічно підго тов ле но го
гар бу за є доціль ною і доз во ляє ство ри ти прин ци по во но вий, пов -
ноцінний за вмістом алімен тар них ре чо вин, з відмінни ми ор га но -
леп тич ни ми влас ти вос тя ми про дукт, який во лодіє профілак тич ним
і біоко ре гу ю чим ефек том, зни зив ши при ць о му йо го вартість.

У пло дах гар бу за — близь ко 90% во ди. При своїй не ви сокій ка -
лорійності аро мат на м’якоть є цінним дже ре лом важ ли вих для здо -
ров’я вітамінів і міне раль них со лей — магнію, міді, цин ку, фто ру,
кобаль ту та кремнію. Особ ли во ба га то в гар бузі ка ро ти ну, що ко рис -
ний для зо ру, і заліза — по йо го змісту жов тошкірих кра су ня гар буз
є ре ко р дсме ном се ред овочів. Крім то го, в гар бузі містить ся то ко -
фе рол, вітамін С, ніко ти но ва кис ло та, вітаміни гру пи В, фер мен ти,
пек ти ни, крох маль і клітко ви на. Але особ ли во цінуєть ся аро мат на
м’якоть за на явність вітаміну К, яко го ду же ма ло або зовсім не має
в інших ово чах; він не обхідний лю дині для нор маль но го згор тан ня
крові. Є в гар бузі ще один цінний і рідкісний вітамін — карнітин
(вітамін Т), він до по ма гає зас во ю ва ти важ ку їжу і за побігає
ожирінню, а ще карнітин не обхідний лю дям, страж да ю чим кро во -
то чи востью яс ний. У ве ликій кіль кості в гар бузі ви яв лені і пек ти -
нові ре чо ви ни: во ни спри я ють поз бав лен ню ор ганізму від шкідли -
во го хо лес те ри ну, ток синів і зай вої ріди ни. Гар буз відно сить ся до
ду же цінних про дуктів дієтич но го зна чен ня. Це най важ ливіше дже -
ре ло біологічно ак тив них ком по нентів. 

Бу ло виз на че но, що оп ти маль не вве ден ня гар бу за до скла ду ре -
цеп ту ри па ро вих ку ря чих кот лет скла дає 5%. 

Про ве де на де гус тація па ро вих ку ря чих кот лет за роз роб ле ною
но вою ре цеп ту рою по ка за ла, що го тові ви ро би ма ють ви сокі ор га -
но леп тичні по каз ни ки, а впро вад жен ня у ви роб ни чих умо вах до ве -
ло, що до да ван ня подрібне ної м’якоті гар бу за до кот лет ної ма си не
приз во дить до уск лад нен ня тех но логічно го про це су. 

Про ве дені досліджен ня по ка за ли, що до да ван ня подрібне ної
м’якоті гар бу за змен шує відсо ток втрат при теп ловій об робці за ра -
ху нок пог ли нан ня во ло ги хар чо ви ми во лок на ми. 

За ре зуль та та ми про ве де них досліджень бу ла роз ра хо ва на енер -
ге тич на цінність па ро вих кот лет з гар бу зом, яка скла дає 181 ккал.
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ЗАС ТО СУ ВАН НЯ СПО ЛУК НАТРІЮ 
У ХАР ЧОВІЙ ПРО МИС ЛО ВОСТІ І МЕ ДИ ЦИНІ

Камінсь кий Р.М., 5 курс, гру па НТ211/17, спеціальність «Хімічна 
тех но логія ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,

Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433
На у ко вий керівник: Лу ка шен ко Т.Ф., к.х.н., доцент кафедри сучасної інженерії

та нанотехнологій, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Спо лу ки Натрію ши ро ко ви ко рис то ву ють у хар човій
про мис ло вості. Во ни зас то со ву ють ся при випіканні хліба і ви го тов ленні
кон ди терсь ких ви робів, ви роб ництві бе зал ко голь них на поїв, штуч них
міне раль них вод; для кон сер ву ван ня плодів та овочів; у ви роб ництві
штуч них на поїв. Солі натрію ши ро ко ви ко рис то ву ють ся у ме ди цині як
ліки, нап рик лад, бромід, бен зо ат, гідро кар бо нат, аде но зи нт ри фос фат,
йо дид, ок си бу ти рат, саліци лат, суль фат, тіосуль фат, тет ра бо рат і ін.,
0,85% роз чин хло ри ду натрію — для внутрішнь о вен но го вве ден ня при
знач них кро во вт ра тах.

Annotation. Sodium compounds are widely used in the food industry. They
are used for baking bread and making confectionery, production of soft drinks,
artificial mineral waters; to preserve fruits and vegetables; in the production of
artificial beverages. Sodium salts are widely used in medicine as medicines, for
example, bromide, benzoate, hydrocarbonate, adenosine triphosphate, iodide,
oxybutyrate, salicylate, sulfate, thiosulfate, tetraborate and others. 0,85% sodi-
um chloride solution for intravenous administration with significant blood loss.

Альгінат натрію C6H8O7Na як за гу щу вач кос ме тич них пре па ратів,
жу валь них гу мок, хар чо вих кремів, мо ро зи ва; L — гідро ге нг лу та мат
нат рію HOOCUCH(NH2)U(CH2)2

.COONa — у кон це нт рації 0,3% як
сма ко ва прип ра ва до їжі, яка на дає їй сма ку м’яса; гідро ген кар бо нат
натрію NaHCO3 (хар чо ва со да) — як дже ре ло СО2 при ви пі канні хліба
і ви го тов ленні кон ди терсь ких ви робів, ви роб ництві бе зал ко голь них
на поїв, штуч них міне раль них вод; гідро ген сульфіт натрію NaHSO3 —
для кон сер ву ван ня плодів та овочів; гідро ген та рт  ра ту натрію мо -
ногідрат HOOCUCH(OH)UCH(OH)UCOONa.H2O — у ви роб ництві
штуч них на поїв; глю ка нат натрію HOUCH2U(CHOH)4-COONa —
емуль га тор у фар ма цев тичній і хар човій про мис ло вості; дигідро ге -
нор то перйо дат натрію Na3H2IO6 — для якісно го аналізу вуг ле воднів
і кількісно го виз на чен ня де я ких з них; нітрат натрію NaNО3 — кон -
сер вант хар чо вих про дуктів; нітрит натрію NaNО2 — для збе ре жен -
ня коль о ру м’яс них про дуктів і як кон сер вант, дигідро ген фос фат
натрію NaH2PO4 — пом’як шу вач во ди, роз пу шу вач тіста; гідро ген фос -
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фат натрію Na2HPO4 — емуль га тор при згу щенні мо ло ка і пас те ри зації
сирів; дигідро ген ди фос фат (V) Na2H2P2O7 і гідро ген ди фос фат нат -
рію Na3HP2O7 — для го мо генізації ков бас них ви робів; пропіонат
натрію СН3СН2СООNa — кон сер ву ю чий засіб; саліци лат натрію —
кон сер ву ю чий засіб; сорбіт натрію СН3СН=СНСН=СНСООNa —
кон сер ву ю чий засіб; сте а рат натрію С17Н35СООNa — ан тиспіню юча
до бав ка; сте а ринU2Uлак тат натрію С17Н35СО ОСН(СН3)СООNa —
комп лек су ю ча ре чо ви на для крох ма лю і білків, до бав ка, яка по -
кращує якість тіста і по лег шує зби ван ня при ви го тов ленні кон ди -
терсь ких ви робів і де се рт них блюд; тарт ра ту натрію дигідрат
NaOOCUCH(OH)CH(OH)COONa.2H2O — емуль га тор у си ро варній
про мис ло вості; три поліфос фа ту натрію, гек сагідрат Na5P3O10.6H2O —
для го мо генізації і пок ра щен ня текс ту ри сирів, ков бас, згу ще но го
мо ло ка; фто рид натрію NaF — для фто ру ван ня пит ної во ди; гек са -
ф то ро силікат натрію Na2SiF6 — для ан ти сеп ту ван ня де рев’яних бо чок
для пи ва; хло рид натрію NaCl — хар чо вий, кон сер ву ю чий і про мис -
ло вий засіб; хло рит натрію NaClO2 — для знеш код жен ня і де зо до ра ції
во ди; цит ра ту натрію дигідрат NaO(O)CC(OH)[CH2C(O)ONa]2

– .2H2O —
мо дифіка тор у ви роб ництві кон ди терсь ких ви робів, емуль га тор
у си ро варній про мис ло вості, при бав ка до м’яс них кон сервів, ком -
по нент ши пу чих на поїв.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ І ГРА НИЧ НО ДО ПУС ТИ МА 
КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ НАТРІЮ

Касіч В.В.
5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких

не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044) 4249433

На у ко вий керівник: Лу ка шен ко Т.Ф., к.х.н., доцент кафедри сучасної інженерії
та нанотехнологій, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. В ор ганізмі Натрій відіграє ду же важ ли ву роль. Він є од -
ним з ос нов них еле ментів, які прий ма ють участь у міне раль но му обміні,
у підтри манні ос мо тич но го тис ку, кис лот но2ос нов ної рівно ва ги, у про -
 ве денні нер во вих імпульсів. Хло рид натрію при хронічно му над ход женні
з во дою або їжею ви яв ляє на лю ди ну ток сич ну дію. Для  Натрію ГДКв =
= 200,0 мг/л (с.2т.), клас  не без пе ки 2.

Annotation. In the body, Sodium plays a very important role. It is one of
the main elements involved in mineral metabolism, in maintaining osmotic
pressure, acid2base balance, in conducting nerve impulses. Sodium chloride
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during chronic intake with water or food reveals a toxic effect on humans. For
sodium, GDKv = 200.0 mg / l (s.t.), hazard class2.

Біологічна роль. Ос новні дже ре ла над ход жен ня Натрію в ор га -
нізм — пит на во да і їжа. У США різні пос та чальні сис те ми на да ва ли
на се лен ню во ду з вмістом Натрію 0,4–1900 мг/л. Що ден на кіль -
кість Натрію, яка над хо дить в ор ганізм до рос лої лю ди ни, скла дає
у США 1600–1900 мг. В ор ганізмі Натрій зна хо дить ся, в ос нов но му,
у по заклітинній рідині. Весь обмінний Натрій в ор ганізмі до рос лої
лю ди ни скла дає 3890 мэкв, при ць о му в 17,5 л по заклітин ної ріди -
ни містить ся 2450, у внутрішнь о му се ре до вищі, яке скла дає 30,3 л —
1440 мэкв. У нормі у не роз ве деній крові містить ся 70–98 мМ/л,
у плазмі — 130–156 мМ/л, в ерит ро ци тах — 13–22 мМ/л, з се чею
виділяєть ся від слідів до 320 мМ/л Натрію. Піт містить 10–40 мМ/л,
сли на — 6,5–21,7 мМ/л, кал — мен ше 10 мМ/доб. У спин но моз ко -
вій рідині — 138–156 мМ/л Натрію.Натрій ут ри муєть ся у всіх тка -
ни нах: у кістках — 78 мекв/кг, зу бах — 298, м’язах — 31, у серці —
80, у ле ге нях — 108, у моз кові — 74, у печінці — 83, у нир ках — 76,
у лімфі — 135 мекв/кг. Натрій, який надійшов з їжею лег ко і швид -
ко роз поділяєть ся в ор ганізмі; всмок ту ван ня роз по чи наєть ся
у шлун ку, але, в ос нов но му, відбу ваєть ся у тон ко му ки шеч ни ку. Ви -
ве ден ня Натрію здійснюєть ся пе ре важ но че рез ки шеч ник, а та кож
з се чею і по том.У ток сич них до зах Натрій вик ли кає у риб па раліч
нер во воUм’язо во го апа ра ту, ура жен ня жа бер но го епітелію. Ха рак тер на
оз на ка от руєння ри би Натрієм — тем не за ба рв лен ня тіла. ЛК кар бо -
на ту натрію у воді для ко ропів ста но вить 0,25 г/л (че рез 24 го ди ни),
тоді як у ви пад ку суль фа ту натрію ця ве ли чи на  — 14,8 г/л, а для
хло ра ту натрію — 17–18 г/л. Гострі от руєння спо лу ка ми Натрію ви -
в ча ли на тва ри нах, хло рид натрію про яв ляв те ра то ген ну дію на ми -
шей. Гідрок сид натрію при над ход женні усе ре ди ну вик ли кає опіки
губ, сли зо вої по рож ни ни ро та, стра во хо ду і шлун ка; сли но те чу, ну до -
ту, блю ван ня, час то з кров’ю, сильні болі у роті, за гру ди ною і в об -
ласті жи во та, не мож ливість ков тан ня, яви ща ко лап су. Смерть мо же
нас ту пи ти у перші го ди ни або до бу від шо ку. Ле таль на до за NaOH
для лю ди ни  — 10–20 мг. Гідрок сид натрію во лодіє різко ви ра же ним
місце вим ефек том, про яв ля ю чи на шкіру і сли зові при па лю ючу дію.
Надз ви чай но не без печні па ра, тверді час точ ки або роз чин гідрок си ду
натрію для очей (внаслідок та ко го ура жен ня мож ли ва сліпо та). Хло -
рид натрію при хронічно му над ход женні з во дою або їжею ви яв ляє
на лю ди ну ток сич ну дію, наслідком якої є гіпер тонія. Інга ляційне
над ход жен ня хло ри ду натрію вик ли кає у робітників бронхіти,
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пору шен ня ню ху аж до пов ної йо го втра ти.Ток сич ни ми є та кож
хло рит і хло рат натрію.

Для гідрок си ду натрію ГДКр.з = 0,5 мг/м3, ТДКа.п = 0,01 мг/м3,
клас не без пе ки 2. Для кар бо на ту натрію ГДКр.з = 2,0 мг/м3, ТДКа.п =
= 0,04 мг/м3, клас не без пе ки 3. Для нітри ту натрію ТДКа.п = 0,005 мг/м3.
Для пер бо ра ту натрію ГДКр.з = 1,0 мг/м3, ТДКа.п = 0,02 мг/м3,
клас не без пе ки 2. Для силіка ту натрію (за SiO2) ГДКв = 30 мг/л,
клас не без пе ки 2. Для сульфіду натрію ГДКр.з = 0,2 мг/м3, клас не -
без пе ки 2. 

СУ ЧАС НИЙ СТАН ВИ РОБ НИ ЦТ ВА 
СПЕЦІАЛІЗО ВА НИХ ПРО ДУКТІВ

Лю бе нок О.Б.,
асис тент ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Ку че ря вий М.А.,
сту дент гру пи ТХ221/16 М, 

Інже нер но2тех но логічно го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
1tx@ukr.net

Ано тація. Ро бо та прис вя че на мож ли вості ви роб ни цт ву спеціалі -
зо ва них про дуктів хар чу ван ня з інгредієнта ми, в яких відсутні алер ге -
ни, де які ти пи білків, оліго са ха ридів, поліса ха ридів та ін. Про дук ти
хар чу ван ня, що не містять глю те ну, є од ним із сег ментів рин ку хар чо -
вих про дуктів.

Annotation. The work is devoted to the possibility of producing specialized
food products with ingredients in which there are no allergens, certain types
of proteins, oligosaccharides, polysaccharides, and others. Non2gluten2free
foods are one of the segments of the food market.

В да ний час інтен сив но роз ви ваєть ся ви роб ни цт во спеціалізо -
ва них про дуктів хар чу ван ня з інгредієнта ми, при сутність яких в їжі
неп ри пус ти мо за пев ни ми ме дич ни ми по каз ни ка ми (алер ге ни, де які
ти пи білків, оліго са ха ридів, поліса ха ридів та ін.). Про дук ти хар чу -
ван ня, що не містять глю те ну, є од ним із сег ментів рин ку хар чо вих
про дуктів. Глю тен є білко вий ком по нент клей ко ви ни злаків — не -
роз чин ний у воді комп лекс білків з ма лим вмістом ліпідів, цукрів
і міне ралів. У біль шості зе рен зла ко вих містить ся 7–16% білків.
Білки злаків ма ють в своєму складі 4 фракції: аль буміни, гло буліни,
про ламіни і глю тенін. Дві ос танні фракції на зи ва ють ся «глю тен».
Ба га то про дуктів містять так зва ний при хо ва ний глю тен; мар ку ван ня
про дуктів з при хо ва ним глю те ном мо же бу ти відсутнім. При сутність
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«при хо ва но го» глю те ну най частіше є при чи ною не нав мис но го по ру -
шен ня хво ри ми дієти. Та ки ми про дук та ми мо жуть бу ти більшість со -
ло дощів, кон сер во вані про дук ти, сухі су пи, бульйонні ку би ки, мо ре -
про дук ти, кра бові па лич ки, со у си, кет чу пи, м’яс на підли ва, майо нез,
мо ро зи во, йо гур ти і т.д. Раціон хво ро го за ле жить від віку, тяж кості ста -
ну, періоду зах во рю ван ня і бу дуєть ся на підставі за галь них прин ципів:
вуг ле вод ний ком по нент скла да ють за ра ху нок круп (ри су, греч ки), ку -
ку руд зи, овочів, кар топлі, фруктів та ягід; білко вий і жи ро вий — за
ра ху нок м’яса, яєць, мо лоч них про дуктів, олії і верш ко во го мас ла.

Пи тан ня про вклю чен ня вівса в хар чо вий раціон хво рих на целіа -
кію за ли шаєть ся дис кусійним. За ок ре ми ми да ни ми, овес мож на
вклю ча ти в дієту до рос лим і дітям. Клінічне спос те ре жен ня і гісто -
логічне досліджен ня сли зо вої обо лон ки тон ко го ки шеч ни ка доз во ли -
ли ав то рам зро би ти вис но вок, що помірна кількість вівса (до 70 г на
до бу) мо же бу ти вклю че но в дієту. Відда лені ре зуль та ти спос те ре жен -
ня за хво ри ми про тя гом 5 років доз во ли ли ав то рам вис ло ви ти при -
пу щен ня про без пе ку вжи ван ня вівса пацієнта ми з целіакією.

Ос нов ни ми ви роб ни ка ми безг лю те но вих про дуктів, предс тав -
ле них на рин ку Ук раїни, є фірми: Glutano (Німеч чи на), «3Pauly»
(Гер ма ния) Dr. Schar (Італія), Gullon (Іспанія), Bezgluten (Поль ща).
В да ний час ви пус ка ють спеціалізо вані про дук ти вітчиз ня но го ви -
роб ни цт ва, приз на чені для хво рих на целіакію, се ред яких зна хо -
дять ся про дук ти бо рош но мель ної про мис ло вості. Ви роб ни ка ми
до сить ши ро ко го асор ти мен ту дру го ряд них видів бо рош на є: ком -
панія «DiaetaUvita», ТОВ «Бест Аль тер на ти ва» ТМ «Worlds rice»,
ТОВ «Кас кад». На рис. 1 предс тав ле но співвідно шен ня ви роб ників
в за галь но му об сязі асор ти мен ту безг лю те но вих про дуктів. Ос нов -
ну част ку на рин ку зай має про дукція імпорт но го ви роб ни цт ва,
при чо му за рубіжні фірми про по ну ють до сить ши ро кий асор ти мент
то варів од норідних груп. Част ка, яку зай ма ють вітчиз няні ви роб ни -
ки, не ве ли ка, а от же ви роб ни цт во да ної гру пи то варів в Ук раїні роз -
ви не не сла бо. 

В да ний час в Ук раїні не має нор ма тив них актів, що рег ла мен -
ту ють рівень глю те ну в про дук тах хар чу ван ня. Ви роб ни цт во безг -
лю те но вих про дуктів по вин но відповіда ти су во рим ви мо гам, які
ви су ва ють ся міжна род ни ми стан дар та ми. У ба гать ох країнах існує
ко декс стан дартів (GlutenUFree Foods), який рег ла мен тує гра нич но
до пус ти му до зу глю те ну в про дук тах.

До «безг лю те но вих» мо жуть бу ти відне сені про дук ти, що міс тять
не біль ше 200 мг глю те ну на 1 кг про дук ту в пе ре ра хун ку на су хий
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зра зок. Як пра ви ло, вміст гліадинів в глю тені зна хо дить ся на рівні
50%, то му нормі на глю тен 200 мг / кг (0,02%) відповідає гра нич на
кон це нт рація гліади ну 100 мг / кг (0,01%). Тіль ки при дот ри манні
ць о го рівня на ети кет ку мо же бу ти ви не се но знак «безг лю те но вий
про дукт». Ра зом з тим об го во рюєть ся мож ливість зни жен ня до пус -
ти мо го рівня глю те ну в та ких про дук тах до 20 мг / кг.

Рис. 1 — Ви роб ни ки безг лю те но вих про дуктів

Як що в да ний час за кор до ном до сить ши ро ко по ши рені без -
глю те нові про дук ти, на яких є відповідне мар ку ван ня, в Ук раїні ви -
роб ни цт во та ких про дуктів прак тич но відсутнє. У зв’яз ку з цим ак -
ту аль ним зав дан ням хар чо вої про мис ло вості є роз роб ка но вих
тех но логій ба га то ком по не нт них безг лю те но вих про дуктів з три ва -
лим терміном при дат ності. При ць о му най важ ливішою умо вою при
ство ренні ре цеп тур них ком по зицій по вин на бу ти їх ви со ка хар чо ва
та біологічна цінність, з од но час но низь кою собівартістю.

За рубіжни ми і ук раїнсь ки ми вче ни ми роз роб ля ють ся нові ви -
ди хліба і бо рош ня них кон ди терсь ких ви робів для безг лю те но вої
дієти з ви ко рис тан ням гре ча но го, ри со во го, ку ку руд зя но го, лля но го,
ама ран то во го, ну тов го бо рош на, бо рош на з ло бо ди. Порівняль ний
аналіз аміно кис лот но го скла ду білків доз во ляє го во ри ти про те, що
найбільш зба лан со ва ни ми є білки гре ча ної і ри со вої му ки. Крім то -
го, білок гре ча ної му ки за вмістом та ких аміно кис лот, як лей цин
(966 мг / 100 г), лізин (848 мг / 100 г), феніла ланін (711 мг / 100 г),
ти ро зин (423 мг / 100 г), аргінін (1606 мг / 100 г), найбільш близь кий
до ета лон но го білку. Тоді як ку ку руд зя на му ка в ціло му містить не до -
с тат ню кількість білка (8%), а вміст трип то фа ну ста но вить ли ше 0,6%.
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СПО ЛУ КИ КАЛІЮ У ХАР ЧОВІЙ ПРО МИС ЛО ВОСТІ 
ТА МЕ ДИ ЦИНІ. ДЖЕ РЕ ЛА ЗАБ РУД НЕН НЯ 

І ВПЛИВ КАЛІЮ НА НАВ КО ЛИШНЄ СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕ

Пиль гун В.Р.
5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких

не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433

На у ко вий керівник: Брус ко ва Д.1М.Я., к.хн., 
доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Спо лу ки Калію знайш ли зас то су ван ня у хар човій про -
мис ло вості. Во ни ви ко рис то ву ють ся як підси лю вач за па ху хар чо вих
про дуктів і замінник солі; у ви роб ництві бе заль ко голь них на поїв. Та -
кож в якості роз пу шу ва ча у кон ди терсь ко му ви роб ництві, кон сер ван -
та у хар човій про мис ло вості. Дигідро ген фос фат каліюком по нент пе -
карсь ких дріжджів, пе карсь ких по рошків, емуль га тор хар чо вих
про дуктів. У ме ди цині зас то со ву ють ся бромід, хло рид, йо дид, оро -
тат, пер ман га нат, аце тат, бро мат, хло рат, йо дат і інші спо лу ки
Калію.Калій вхо дить у гру пу го лов них мак ро е ле ментів при род них вод.

Annotation. Potassium compounds have been used in the food industry.
They are used as a food smell enhancer and salt substitute; in the production
of soft drinks. Also as a rennifer in the confectionery industry, preservative in
the food industry. Potassium dihydrogen phosphate is a component of baker’s
yeast, baking powders, and an emulsifier of food products. In medicine, bro-
mide, chloride, iodide, orotate, permanganate, acetate, bromate, chlorate,
iodate and other compounds of potassium are used. Potassium is one of the
main macroelements of natural waters.

Альгінат калію, (C6H8O7K)n — за гу щу вач у ви роб ництві жу валь -
них гу мок, хар чо вих кремів; L — гідро ге нг лу та ма ту калію гідрат,
HOOCCH(NH2)U(CH2)2COO.H2O — підси лю вач за па ху хар чо вих
про дуктів і замінник солі; гідро ген кар бо нат калію, KHCO3 — дже -
ре ло СО2 у ви роб ництві бе заль ко голь них на поїв; гідро ген та рт рат
калію, НОUОССН(ОН)UСН(ОН)СО ОК — роз пу шу вач у кон ди терсь -
ко му ви роб ництві; перйо дат калію, KIO4 — для якісно го аналізу вуг -
ле водів; нітрат калію, KNO3 — кон сер вант у хар човій про мис ло вості;
дигідро ген фос фат калію, КН2РО4 — ком по нент пе карсь ких дріжджів,
пе карсь ких по рошків, емуль га тор хар чо вих про дуктів; гідро ген фос -
фат калію, К2НРО4 — для при го ту ван ня бу фер них роз чинів, ком по -
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нент хар чо вих дріжджів; сорбіт калію, СН3СН=СНСН=СНСО ОК —
ан ти ок си дант і кон сер ву ю чий засіб; цит ра ту калію мо ногідрат,
К3С6Н5О7

.Н2О — емуль га тор у си ро варній про мис ло вості, до бав ка
для підкис лен ня кон ди терсь ких ви робів; тарт ра ту каліюUнатрію
тет рагідрат, NaOOCCH(OH)CH(OH).COOK.4H2O — емуль га тор
у си ро варінні, пе кар ний по ро шок (заміню вач дріжджів).

Дже ре лом заб руд нен ня довкілля Калієм у ме жах до 50 м від ав то -
ст ра ди є ви ки ди ав тот ра нс пор ту, знач на кількість ць о го еле мен та
над хо дить та кож у грунт з твер ди ми ви ки да ми ме та лургійних за -
водів. Тверді ви ки ди підприємств чор ної ме та лургії заб руд ню ють
грунт у радіусі до 3 км. Тверді соль ові за лиш ки і гли няні шла ми від
пе ре роб ки калійноUмагнієвих руд містять до 11–19 мас. % хло ри ду
калію. В Ук раїні ве ликі кіль кості соль о вих калієвмісних відходів за -
ли шає хімічний комбінат м. Ка лу ша Іва ноUФранківсь кої об ласті.
Ви роб ни цт во хло ри ду калію, який ви ко рис то вуєть ся як доб ри во,
пот ре бує вит рат ра зом з відхо да ми 45–94 кг во ди на 1 т пе ре роб ле ної
ру ди. При обс те женні ря ду підприємств з пе ре роб ки калійноUмаг -
ніє вих руд, бу ло виз на че но, що за галь на кількість втра че ної во ди
до ся гає декіль кох мільйонів ку бо метрів. Є при пу щен ня, що ці во ди
ра зом з та ли ми і зли во ви ми (у про цесі фільт ру ван ня крізь товщі на -
ко пи чень відходів і за хоп лю ван ня з со бою роз чин них спо лук луж них
ме талів) при на яв ності гідравлічно го зв’яз ку з во до нос ни ми го ри -
зон та ми, мо жуть про ни ка ти як в ар тезіанські во ди, так і у відкриті
во дой ми ща. Калійні підприємства силь но заб руд ню ють во ду річок
у райо нах, розміще них ниж че за течією. Гос по дар чоUпо бу тові відхо -
ди міст у райо нах з не дос татнім рівнем бла го у ст рою підви щу ють
рівень Калію у сто ках, те ж са ме спос терігаєть ся у сто ках ас фаль то -
ва них те ри торій з інтен сив ним транс по рт ним на ван та жен ням. Як -
що для зро шен ня зе мель них діля нок ви ко рис то ву ють про мис ло -
воUпо бу тові стічні во ди, то це приз во дить до збіль шен ня вмісту
Калію в ово чах, нап рик лад, ре дисці та моркві, на 25–60% порівня -
но з конт ро лем. Вплив Калію на довкілля пов’яза ний з ви со кою роз -
чинністю йо го спо лук у при род них во дах. З гірсь ких порід спо лу ки
Калію лег ко ви но сять ся во да ми і пот рап ля ють у во дой ми ща. У пріс -
них во дах Калій пог ли наєть ся ор ганізма ми і за хоп люєть ся гли на ми,
в оке ані йо го спо лу ки та кож пог ли на ють ся ор ганізма ми і за хоп лю -
ють ся дон ни ми на му ла ми. Ха рак тер роз чин ності спо лук Калію обу -
мов лює йо го міграцію у при род них во дах пе ре важ но в іон ноUроз чи -
не но му стані, але ос нов на йо го час ти на пе ре бу ває у складі сус пензій.
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БІОЛОГІЧНА РОЛЬ, ТОК СИЧНІСТЬ 
І ГРА НИЧ НО ДО ПУС ТИ МА КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ 

СПО ЛУК КАДМІЮ

Пиль гун В.Р.
5 курс, гру па НТ211/17, спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких

не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433

На у ко вий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент кафедри сучасної інженерії 
та нанотехнологій, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Не за леж но від форм хімічних спо лук Кадмію, які над хо -
дять в ор ганізм, нап рав леність дії та відомі ме ханізми роз вит ку інток  си -
кації близькі. Рівень ток сич ності спо лук Кадмію за ле жить від їх ти пу,
скла ду, роз чин ності, а та кож від на яв ності у ре чо вині інших біологічно
ак тив них еле ментів. В ор ганізмі Кадмій зни жує ак тивність трав них
фер ментів. При підви ще но му вмісті він пригнічує ак тивність ка та ла зи
у печінці і у крові, галь мує син тез гліко ге ну у печінці. Кадмій мо же ут во -
рю ва ти комп лек си з фер мен та ми, зміню ючи їх біохімічну функцію.

Annotation. Regardless of the forms of Cadmium chemical compounds that
enter the body, the direction of action and known mechanisms of the development
of intoxication are close. The level of toxicity of compounds of Cadmium depends
on their type, composition, solubility, as well as on the presence of other biologi-
cally active elements in the substance. In the body, Cadmium reduces the activi-
ty of digestive enzymes. With high content, it inhibits the activity of catalase in the
liver and in the blood, inhibits the synthesis of glycogen in the liver. Cadmium can
form complexes with enzymes, changing their biochemical function.

Біологічна роль. Досліджен ня гост рих от руєнь тва рин по ка за ло,
що най не без печніши ми при над ход женні у шлу нок є нітрат і суль фат
кадмію, а ме талічний кадмій менш ток сич ний. У лю дей гострі от ру -
єння спос теріга ли у ви роб ни чих умо вах. Так, вди хан ня па ри і пи лу
ок си ду кадмію у кон це нт раціях біль ше 1 мг/м3 про тя гом 8 г ро бо чої
зміни або ви щих кон це нт рацій за мен ший час вик ли кає ток сич ну
пнев монію, а потім наб ряк ле гень. При важ ких інга ляційних от ру -
єннях мож ли ва смерть на 3–5 до бу від наб ря ку ле гень або брон хо-
пнев монії. Відо мий ви па док, ко ли по терпіла ви пад ко во ви пи ла 20 мл
0,9% роз чи ну суль фа ту кадмію. Зра зу ж з’яви лось паління у роті,
в епігастрії, пізніше по всь о му жи воті, че рез 15–20 хви лин по ча лось
блю ван ня, а потім про нос. На ЕКГ спос теріга ли оз на ки ішемії міокар -
да. Смерть нас ту пи ла че рез 33 г при яви щах на рос та ю чої сер це во-
су дин ної не дос тат ності. На рос тині по мер лої бу ло вста нов ле но різке
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пов нокрів’я су дин внутрішніх ор ганів, наб ряк і кро во ви ли ви у ле -
ге нях, нек ро тичні зміни у печінці, ділян ки нек ро зу сли зо вої обо -
лон ки шлун ка і ки шеч ни ка. В іншо му ви пад ку троє ви пи ли по
півсклян ки ріди ни, яка місти ла 17,5% хло ри ду кадмію, че рез 5–6 г
двоє по мер ли, третій по мер че рез 56 г. У всіх че рез 3–5 хв після
прий ман ня ріди ни роз по чав ся наб ряк об лич чя, вуш них ра ко вин,
язи ка. Потім пост раж далі втра ти ли свідомість. На роз тині по мер лих
було ви яв ле но пов нокрів’я внутрішніх ор ганів, наб ряк і кро во ви ли-
ви у сли зові обо лон ки верхніх ди халь них шляхів. Хронічні от руєння
Кадмієм бу ва ють при над ход женні че рез ди хальні шля хи або че рез
шлун ко воUкиш ко вий тракт. При ць о му ура жу ють ся ди хальні ор га ни,
нир ки та ряд інших ор ганів і сис тем ор ганізму. Симп то ма ми хронічної
про фесійної інток си кації лю ди ни Кадмієм є аносмія, по я ва жов тої об -
лямівки на ший ках зубів, гіпох ром на анемія, про теїнурія, по ру шен ня
кальцієво го обміну, змен шен ня вмісту SHUгруп у крові. При три ва ло -
му вди ханні па ри і пи лу кадмію роз ви ва ють ся хро ніч ний риніт і фа -
рингіт, под раз нен ня гор тані, паління у носі та но сові кро во течі з ут во -
рен ням ви ра зок у хря щовій час тині но са, про теїнурія, тяжкі ура жен ня
ни рок, зміни у кістках. Відомі хронічні хар чові от ру єння Кадмієм че рез
рис, ви ро ще ний на заб руд не них по лях зро шен ня, от руєння суп ро во -
джу ва лось де каль цифікацією кісток і спри чи ня ло їх ламкість. 

ГДК Кадмію у де я ких хар чо вих про дук тах, мг/кг: про дук ти
рибні — 0,2; м’ясні — 0,05; мо лочні — 0,03; зер но і кру па — 0,1;
овочі — 0,03; фрук ти — 0,03. Для Кадмію ГДКв — 0,001 (с.Uт.) мг/л,
ГДКв.р — 0,005 мг/л, клас не без пе ки 2.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КАЛІЮ В ОР ГАНІЗМІ ЛЮ ДИ НИ

Плеш кун А.Г.
5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких

не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433

На у ко вий керівник: Брус ко ва Д.1М.Я., к.хн., 
доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Калій відіграє важ ли ву роль, прий ма ю чи участь в ге не -
рації біое ле кт рич них по тенціалів, підтри манні ос мо тич но го тис ку, прий -
має участь у вуг ле вод но му обміні, син тезі білків. Він є ос нов ним внут ріш -
ньо2клітин ним катіоном. Калій над хо дить в ор ганізм з їжею і во дою.
Гідрок сид калію має аг ре сив ну дію на сли зові обо лон ки, очі, шкіру біль шу
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ніж гідрок сид натрію. Калій відіграє важ ли ву роль у нор маль но му функ -
ціону ванні сер ця, ак ти вує внутрішнь оклітинні фер мен ти.

Annotation. Potassium plays an important role in taking part in the ge -
ne ration of bioelectric potentials, maintaining osmotic pressure, participating
in carbohydrate metabolism, and synthesizing proteins. It is the main intra-
cellular cation. Potassium enters the body with food and water. Potassium
hydroxide has an aggressive effect on mucous membranes, eyes, skin more
than sodium hydroxide. Potassium plays an important role in normal func-
tioning of the heart, activates intracellular enzymes.

Біологічна роль. Іони Калію впли ва ють на клітин ний обмін ре -
чо вин, кон це нт рація цих іонів усе ре дині клітин біль ша, ніж у між -
клітин но му се ре до вищі ор ганізмів. Різниці кон це нт рацій іонів
Натрію і Калію у клітині і міжклітин но му се ре до вищі є при чи ною
ви ник нен ня мемб ран но го по тенціалу між внутрішнім і зовнішнім
се ре до ви щем кліти ни. Зав дя ки ць о му по тенціалу в ор ганізмах здійс -
ню ють ся важ ливі про це си — пе ре да ють ся нер вові імпуль си.

В ор ганізмі до рос лої лю ди ни містить ся 4000–9000 мекв Калію
або 160–250 г (за інши ми да ни ми 140 г, 62% — у м’язах і 11% —
у ске леті), з них тіль ки 2% — у по заклітинній рідині (інтерс тиціаль -
на ріди на, плаз ма крові). До бо ва пот ре ба у Калії скла дає 2–3 г у до -
рос лих і 12–16 мг/кг у дітей. Вміст Калію (в мекв): тіло зі ске ле том
68, кістки — 15, зу би — 17, м’язи — 100, сер це — 64, ле гені — 38, мо -
зок — 84, печінка — 55, нир ки — 45, ерит ро ци ти — 150, си ро ват ка
крові — 4,5; спин но моз ко ва ріди на — 2,3; лімфа — 2,2. 

У шлун ко во му соці Калію у 3–5 разів біль ше, ніж у плазмі;
вміст у сечі — 80–100 мМ/л.

Кон це нт рація Калію у плазмі і йо го за па си в ор ганізмі ре гу лю -
ють ся нир ка ми. Обмін Калію в ор ганізмі відбу ваєть ся надз ви чай но
інтен сив но: за 1 хв. у кліти нах моз ку обмінюєть ся 3,3–4,0% Калію,
у сітківці ока — 8–10,7%. З ор ганізму Калій ви во дить ся в ос нов но -
му з се чею (93–95%).

Хло рид калію у надмірних кон це нт раціях ток сич ний для ри би
(окуні, біло ри би ця), бо вик ли кає роз пад жа бер но го епітелію.
Нітрат, суль фат і фос фат калію при пев них зна чен нях кон це нт рацій
вик ли ка ють за ги бель риб. Від надмірно го вмісту Калію у при родній
воді змен шуєть ся здатність відтво рен ня у ра ко подібних.

Ме ханізм ць о го нек ро ти зу ю чо го про це су — дія іону ОНU, який
звіль няєть ся в ре зуль таті ди соціації мо ле ку ли КОН або NaOH, ут во-
рен ня роз чин них луж них про теїнатів, де на ту рація білко вих мо ле кул.
Ле таль на до за КОН для лю ди ни — 10–20 мг.
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Безх лорні калійні доб ри ва — суль фат калію і калімаг незія (суль-
 фат калію і магнію) у ви роб ни чих умо вах вик ли ка ють у робітників
підви ще ну зах во рю ваність і роз ла ди ор ганів ди хан ня. Крім ць о го ці
ре чо ви ни зни жу ють за галь ну ре зис тентність ор ганізму, внаслідок
чо го теж зрос тає зах во рю ваність ор ганів ди хан ня. 

ГДКр.з для кар бо на ту калію — 2,0, нітра ту калію — 5,0, суль фа ту
калію — 10,0, хло ри ду калію — 5,0, гек саціано фе ра ту (II) калію і гек-
саціано фе ра ту (III) калію — 4,0, калію магнію суль фа ту — 5,0 мг/м3.

ТДКа.п для кар бо на ту калію — 0,05 мг/м3, для хло ри ду калію —
0,1 мг/м3. 

Всі наз вані спо лу ки ма ють клас не без пе ки 3. 

РОЗ РОБ ЛЯН НЯ НО ВИХ ФУНКЦІОНАЛЬ НИХ ПРО ДУКТІВ
ДІЄТИЧ НО ГО ПРИЗ НА ЧЕН НЯ

Ра ту шен ко А.Т.,
к.т.н., до цент, до цент ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Інже нер но2тех но логічно го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
Зу бар Н.М., 

к.т.н., про фе сор, Національ ний пе да гогічний універ си тет
ім. М.П Дра го ма но ва

Ано тація. Ро бо та прис вя че на вив чен ню мож ли вос тей роз ши рен ня
асор ти мен ту бо рош ня них кон ди терсь ких ви робів. Про ве де но аналіз хі -
мічно го скла ду і хар чо вої цінності зразків бо рош ня них кон ди терсь ких
ви робів. Обґрун то ва на мо ти вація ство рен ня но вих ви робів із поліпше ни -
ми спо жив ни ми влас ти вос тя ми та зни же ною енер ге тич ною цінніс тю.
Вив че но тех но логічні влас ти вос тей по рош ку з го ро би ни чор ноплідної.
Виз на че но кіль кості та фор ми вве ден ня йо го в ре цеп ту ри маффінів.

Annotation. The work is devoted to the study of the possibilities of expan -
ding the range of flour confectionery products. The analysis of the chemical
composition and food value of samples of flour confectionery products has been
carried out. The motivation for creating new products with improved wear
properties and reduced energy value is substantiated. The technological pro -
perties of the powder from the rocks of the black2winged are studied. The quan-
tity and forms of its introduction into the recipes of the muffins are determined.

Аналіз хімічно го скла ду і хар чо вої цінності зразків бо рош ня них
кон ди терсь ких ви робів свідчить про нез ба лан со ваність та ви со кий
вміст жирів, вуг ле водів і віднос но низь кий — білків, хар чо вих во ло -
кон, вітамінів, міне раль них ре чо вин то що. Це спо ну кає до ство рен -
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ня но вих ви робів із поліпше ни ми спо жив ни ми влас ти вос тя ми та
зни же ною енер ге тич ною цінністю.

При ство ренні бо рош ня них кон ди терсь ких ви робів функ -
ціональ но го приз на чен ня ос нов на ува га приділяєть ся збіль шен ню
вмісту в них та ких інгредієнтів як хар чові во лок на, білки, вітаміни,
ан ти ок си дан ти та зни жен ня їх енер ге тич ної цінності. В тех но логії
бо рош ня них ви робів перс пек тив но ви ко рис то ву ва ти нет ра диційні
ви ди фіто зба га чу вачів, в то му числі із місце вої си ро ви ни що доз во -
ляє раціональ но ви ко рис то ву ва ти при родні та си ро винні ре сур си.
Си ро ви ну рос лин но го по ход жен ня впро вад жу ють шля хом роз роб -
ки но вих ви робів. Во на поділяєть ся на ряд груп: фрук то воUягідна,
ово че ва, зер но бо бо ва, крох ма леп ро дук ти. Особ ли во ак ту аль но зас -
то су ва ти її у ви роб ництві та ких бо рош ня них кон ди терсь ких ви -
робів, тех но логія яких не ви ма гає ви ко рис тан ня бо рош на з ви со ким
вмістом силь ної клей ко ви ни. Од ним з та ких но вих бо рош ня них
кон ди терсь ких ви робів є маффіни, що не що дав но з’яви лись на
рин ку Ук раїни і швид ко на бу ва ють по пу ляр ності та ко рис ту ють ся
ве ли ким по пи том у всіх верств на се лен ня, особ ли во у дітей. Од нак
маффіни, як більшість бо рош ня них кон ди терсь ких ви робів, ма ють
підви щені енер ге тич ну цінність і вміст лег ко зас во ю ва них вуг ле -
водів та не містять хар чо вих во ло кон. Їх нес та ча у раціоні лю ди ни,
як пра ви ло, приз во дить до ви ник нен ня ба гать ох зах во рю вань, а са -
ме: до по ру шен ня обміну ре чо вин, над лиш ко вої ва ги, цук ро во го
діабе ту, ате ро ск ле ро зу та інших. Не обхідна кількість хар чо вих во ло -
кон сприяє профілак тиці хронічних інток си кацій, ви во дить з ор -
ганізму важкі й ток сичні еле мен ти, пес ти ци ди, радіонукліди, нітра -
ти, нітри ти.

ФАО/ВО ОЗ конс та тує, що «су ще ст ву ю щая в ми ре си ту а ция
тре бу ет не мед лен но го при ня тия мер по по вы ше нию уров ня пот реб -
ле ния же ле за». Для оз до ров лен ня скла ду крові, підви щен ню хар чо -
вої ціннос ти про дуктів в умо вах несп ри ят ли во го довкілля, є пот ре -
ба в ба гать ох міне раль них ре чо ви нах. Го ловні з них — це залізо,
мідь, мар га нець, ко бальт, фолієва кис ло та, вітаміни, магній.

Чим ба гатші про дук ти хар чу ван ня на мак роU і мікро е ле мен ти,
тим біль ший їх по зи тив ний ефект. Дос татнє над ход жен ня міне раль-
них еле ментів підви щує радіоре зис тентність ор ганізму, сти му лює
імун ну сис те му лю ди ни, а та кож є ефек тив ним за хо дом профілак -
ти ки зах ворінь пов’яза них з несп ри ят ли вою еко логією у пев них
груп на се лен ня. У зв’яз ку з цим од ним із важ ли вих кри теріїв хар чо -
вих пе ре ваг про дук ту є їх міне раль ний склад.
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Роз роб ки, що про во дять ся на ка федрі тех но логії хар чу ван ня уні -
вер си те ту «Ук раїна» прис вя чені вив чен ню тех но логічних влас ти вос тей
по рош ку з го ро би ни чор ноплідної, виз на чен ню кіль кості та фор ми вве -
 ден ня йо го в кон ди терські ви ро би при роз робці ре цеп тур маффінів.

Екс пе ри мен таль ни ми досліджен ня ми обґрун то ва но раціо наль -
ну тех но логію ви ко рис тан ня по рош ку з го ро би ни чор ноплідної
у хар чо вих ком по зиціях. В кон ди терські ви ро би по ро шок з го ро би ни
чор ноплідної вво ди ли як в су хо му, так і віднов ле но му стані. Об -
ґрун то ва но оп ти маль ну тех но логію віднов лен ня по рош ку з го ро би -
ни чор ноплідної: за мо чу ван ня про тя гом 10 хв. трик рат ним об’ємом
во ди при тем пе ра турі 60° С. На ос нові комп ле кс ної оцінки якості
да них із ви ко рис тан ням комп’ютер них тех но логій виз на че но
раціональ ну кількість до бав ки по рош ку у ви ро би.

Роз роб лені ви ро би ма ють знач но ви щий рівень вмісту мак ро-
та мікро е ле ментів, ніж тра диційні. Аналізу ю чи кількісний склад
мікроU та мак ро е ле ментів маффінів слід заз на чи ти підви щен ня
рівня вмісту калію, кальцію, магнію, фос фо ру та заліза що є важ ли -
вим, оскіль ки залізо відіграє провідну роль у кро вот во ренні і крім
то го, бло кує пог ли нан ня плу тонію, а калій, кальцій та магній спри -
я ють змен шен ню за галь но го на ко пи чен ня радіонуклідів у ор ганізмі.

Ро бо ти по досліджен ню хар чо вої, біологічної цінність та тех но -
логічних влас ти вос тей по рош ку з го ро би ни чор ноплідної бу дуть
про дов жені для ство рен ня но вих хар чо вих ком по зицій. Новітні тех  но -
логії спри я ти муть раціональ но му ви ко рис тан ню си ро ви ни і поліп -
шен ню якості кон ди терсь ких ви робів.

В май бутнь о му пла нуєть ся здійсни ти комп лекс робіт що до
впро вад жен ня зап ро по но ва них тех но логій у ви роб ни цт во, роз роб -
лен ню нор ма тив ної до ку мен тацію їх.

ОП ТИМІЗАЦІЯ ТЕХ НО ЛОГІЇ ВИ РОБ НИ ЦТ ВА 
ОЗ ДОБ ЛЮ ВАЛЬ НИХ НАПІВФАБ РИ КАТІВ 
ЗНИ ЖЕ НОЇ ЕНЕР ГЕ ТИЧ НОЇ ЦІННОСТІ 

Ра ту шен ко А.Т.,
к.т.н., до цент, до цент ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Інже нер но2тех но логічно го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
1tx@ukr.net

Ано тація. Ро бо та прис вя че на вив чен ню проб ле ми раціональ но го
ви ко рис тан ня про дуктів пе ре роб ки рос лин ної си ро ви ни в кон ди терсь -
ко му ви роб ництві. Розг ля ну то світові тен денції ство рен ня бо рош ня них
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кон ди терсь ких ви робів зни же ної ка лорійності. Про а налізо вані перс -
пек ти ви ви ко рис тан ня про дуктів пе ре роб ки яб лук у ство ренні но вих
хар чо вих ком по зицій. Намічені шля хи де таль но го вив чен ня тех но -
логічних влас ти вос тей яб луч но го по рош ку. Виз на ченні нап рям ки вве -
ден ня йо го до скла ду хар чо вих ком по зицій. 

Annotation. The work is devoted to the study of the problem of rational
use of products of processing of plant raw materials in the confectionery
industry. The autumn trends in the production of low calorie flour confec-
tionery products are considered. The prospects for the use of apples for the
production of new food compositions are analyzed. The ways of detailed study
of the technological properties of apple powder are outlined. Determining the
direction of its introduction into food compositions. 

Ос танніми ро ка ми на у ковці та фахівці ба гать ох дер жав світу
знач ну ува гу приділя ють раціональ но му ви ко рис тан ню про дуктів
пе ре роб ки рос лин ної си ро ви ни — дже ре лу рос лин них білків, хар -
чо вих во ло кон та інших біологічноUак тив них ре чо вин.

Відо мо, що в про цесі збе ре жен ня плодів і овочів спос терігаєть ся
на ко пи чен ня роз чин но го пек ти ну. Цей про цес вик ли кає розм’як шен -
ня па ренхімних тка нин. Із збіль шен ням три ва лості (ча су) збе рі  ган -
ня вміст роз чин но го пек ти ну в про дук тах об роб ле них кон сер ван та ми,
збіль шуєть ся, що по яс нюєть ся руй ну ван ням про то пек ти ну і пе ре -
хо дом йо го в роз чин ну фор му. Ви роб ни цт во по рошків пе ред ба чає
гідро термічний, термічний та хімічний ме тод об роб ки рос лин ної
си ро ви ни, в про цесі яко го в ній відбу ва ють ся складні фізичні,
фізи коUхімічні, струк турні та біологічні про це си в ре зуль таті яких
ут во рюєть ся якісно но вий про дукт.

Існує проб ле ма об ме жен ня спо жи ван ня цук ру і жи ру не тіль ки
в чис то му виг ляді, але й у складі хлібо бу лоч них та кон ди терсь ких
ви робів. Ве ли ке зна чен ня на бу ває ви роб ни цт во про дукції зни же ної
ка лорійності, що відповідає різнобічним сма кам спо жи вачів, оскіль -
ки ско ро чен ня надмірно го спо жи ван ня їжі не мож ли во до сяг ти тіль -
ки за до по мо гою ре ко мен дацій і ви мог про помірність хар чу ван ня
та збіль шен ня рух ли вості.

На дум ку аме ри кансь ких вче них, про дукт вва жаєть ся низь ко ка ло -
рійним тіль ки в то му разі, як що він містить не біль ше 40 ккал на 100 г
про дук ту. Підхід вче них де я ких євро пейсь ких країн до цієї проб лемі
де що інший. Во ни став лять пе ред со бою за да чу ство рен ня бо рош ня них
кон ди терсь ких ви робів, ка лорійність яких зни же на, по рівня но з тра  ди -
ційни ми на 20–25% і успішно її вирішу ють. Со ці аль ноUеко но міч ний
ас пект зни жен ня ка лорійності по ля гає на сам пе ред у обґрун ту ванні
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зни жен ня ка лорійності з ме тою збе ре жен ня здо ров’я, еко номії си ро -
вин них ре сурсів, зде шев лен ня про дукції, роз ши ренні асор ти мен ту.

З ме ди коUбіологічної точ ки зо ру пе ред ба чаєть ся та ке зни жен ня
ка лорійності, що сприяє профілак тиці зах во рю вань пов’яза них з над -
лиш ко воUка лорійним хар чу ван ням. Не обхідни ми умо ва ми є ут во рен-
ня зба лан со ва них за ос нов ни ми хар чо ви ми ре чо ви на ми про дуктів
хар чу ван ня. Змен шен ня ка лорійності кон ди терсь ких ви робів не -
обхідно про во ди ти на підґрунті ос нов них фізіологічних прин ципів
раціональ но го хар чу ван ня.

При виз на ченні енер ге тич ної ємності хар чо вих про дуктів має
зна чен ня не тіль ки аб со лют не зна чен ня енер гоємності, а і роз поділ
ка лорій. Згідно нор мам раціональ но го хар чу ван ня за галь на ка ло -
рій ність їжі по вин на бу ти по бу до ва на нас туп ним чи ном:

— білкові ка лорії — 14%;
— жи рові ка лорії — 30%;
— вуг ле водні ка лорії — 56%.
В світлі цих ви мог кон ди терські ви ро би, що ви роб ля ють ся, пе -

ре об тя жені жи ра ми і вуг ле во да ми та містять не дос тат ню кількість
білків. Та ким чи ном в них по ру ше но ба ланс го лов них хар чо вих ре -
чо вині і внутрішня струк ту ра ка лорійності.

Особ ли вим з точ ки зо ру тех но логії є пи тан ня зни жен ня енер го -
ємності шля хом змен шен ня цук ру і жи ру в бо рош ня них кон ди терсь -
ких ви ро бах. В тех но логічних роз роб ках по ство рен ню бо рош ня них
кон ди терсь ких ви робів зни же ної ка лорійності ви ко рис то вуєть ся ме -
тод заміни більш ка лорійних хар чо вих ре чо вин на менш ка лорій ні,
а та  кож на без ка лорійні ре чо ви ни або ті, що не пе рет рав лю ють ся ор -
га нізмом. Но ва тех но логія при ць о му по вин на за без пе чу ва ти ви сокі
по  живні влас ти вості кінце вих про дуктів. Якість ви робів зни же ної ка -
ло рійності за ор га но леп тич ни ми (зовнішній виг ляд, смак, аро мат, кон -
сис тенція) і гігієнічни ми по каз ни ка ми ні в яко му разі не по вин на бу ти
гіршою за відповідні зраз ки тра диційних бо рош ня них кон ди терсь ких
ви робів, а за хар чо вою та біологічною цін ніс тю навіть бу ти ви щою.

Та ким чи ном, ви ко рис тан ня в ви роб ництві бо рош ня них кон -
ди терсь ких ви робів нет ра диційної си ро ви ни і різних до ба вок ак ту аль -
но як з точ ки зо ру зни жен ня ка лорійності, так і підви щен ня біоло -
гічної цінності.

До нет ра диційних видів си ро ви ни, що ви ко рис то вуєть ся у ви -
роб ництві кон ди терсь ких ви робів, відно сять ся вто ринні мо лочні
про дук ти, білоквмісні про дук ти рос лин но го по ход жен ня (соєвий
білок, яд ра насіння со няш ни ка та му ка, яка от ри ма на з йо го шро -
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ту), мо дифіко вані крох малі, екстру дивні про дук ти, во ло го ут ри му ю-
чи ком по нен ти, по ве рх не воUак тивні ре чо ви ни, ово чеві та фрук тові
по рош ки. Для тех но логічно го про це су ви роб ни цт ва но вих кон ди -
терсь ких ви робів не обхідно бу ло де таль но вив чи ти тех но логічні
влас ти вості яб луч но го по рош ку, а та кож виз на чи ти кількість та
фор му вве ден ня йо го до скла ду хар чо вих ком по зицій. 

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ МЕР КУРІЮ. 
ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ОТ РУЄННЯ, 

ГРА НИЧ НО ДО ПУС ТИ МА 
КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ СПО ЛУК МЕР КУРІЮ

Ро жо ло вець К.С.
5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких

не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433

На у ко вий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент кафедри сучасної інженерії 
та нанотехнологій, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Мер курій на ле жить до мікро е ле ментів, які постійно
пе ре бу ва ють у тілі лю ди ни. Мер курій виділяєть ся з ор ганізму всіма за -
ло за ми шлун ко во2киш ко во го трак ту, нир ка ми, по то ви ми і мо лоч ни ми
за ло за ми, ле ге ня ми. Цей еле мент на ко пи чуєть ся пе ре важ но у ядрі кліти -
ни, а йо го шкідли ва дія по ши рюєть ся на всі субклітинні струк ту ри.
Мер курій на ле жить до фер мен та тив них ток си кантів і відзна чаєть -
ся ви со кою ток сичністю для лю бих форм жит тя, має ку му ля тивні
влас ти вості.Мер курійбло куєбіологічно ак тивнігру пибілко вих мо ле кул.

Annotation. Mercury belongs to the trace elements that are constantly in
the human body. Mercury is released from the body by all glands of the gas-
trointestinal tract, kidneys, sweat and mammary glands, and lungs. This ele-
ment is accumulated mainly in the nucleus of the cell, and its harmful effect
extends to all subcellular structures. Mercury belongs to enzymatic toxicants
and is characterized by high toxicity for all forms of life, has cumulative pro -
perties. Mercury blocks the biologically active groups of protein molecules.

Біологічна роль. Як що Мер курій пот ра пив в ор ганізм у складі
HgCl2 при од но ра зо во му от руєнні, то найбіль ша йо го кількість ви -
яв ляєть ся у нир ках, потім у печінці і се лезінці. Як що ста лось смер -
тель не от руєння па рою ртуті, то Ртуть у мак си мальній кіль кості ви -
яв ля лась у моз кові, нир ках, печінці та серці.

Мер курій навіть при ра зо во му над ход женні ви во дить ся з ор га -
нізму нерівномірно і ду же дов го (~70–190 днів). Па ра ртуті во лодіє
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фіто ток сичністю, яка про яв ляєть ся у пригніченні рос ту гілок і ко -
ренів рос лин і прис ко ренні їх старіння.

Па то логічний про яв ток сич ності Мер курію відзна чаєть ся ши -
роким спект ром і ве ли кою різно манітністю клінічних оз нак. Ток сич -
ність дії за ле жить від влас ти вос тей ре чо вин, у виг ляді яких ме тал
над хо дить в ор ганізм (па ра, не ор ганічні, ор ганічні спо лу ки), шля ху
над ход жен ня і до зи (сульфгідрильні, амінні, кар бок сильні ін.), а та -
кож низь ко мо ле ку лярні спо лу ки з ут во рен ням обо рот них комп -
лексів, які містять нук ле офільні ліган ди.

Мер курій (II), як вста нов ле но, вклю чаєть ся у мо ле ку лу транс -
по рт ної РНК, яка ви ко нує провідну роль у про цесі біосин те зу білків.

Гострі от руєння лю дей ме талічною ртут тю мож ливі внаслідок
гру бих по ру шень техніки без пе ки або аварійних си ту ацій на ртут -
них підприємствах. Вже че рез 8–24 г з’яв ля ють ся клінічні оз на ки
отруєння: за галь на слабкість, го лов ний біль, болі при ков танні, під ви-
щена тем пе ра ту ра, ка та ральні яви ща з бо ку ди халь них шляхів (риніт,
фа рингіт, де ко ли бронхіт). Тро хи пізніше роз ви ваєть ся ге мо рагіч -
ний синд ром, бо лючість ясен, різко ви ра жені за пальні зміни у по -
рож нині ро та, біль у жи воті, шлун кові роз ла ди, оз на ки ура жен ня
ни рок, рідше за па лен ня ле гень.

Відо мий ви па док, ко ли перші оз на ки гост ро го от руєння від мі ча -
лись вже після 25–30 хв після по чат ку ро бо ти з рідкою ртут тю. Роз  ла ди
шлун ко воUкиш ко во го трак ту (ну до та, ба га то ра зо ве блю ван ня, рід кий
стул з домішкою крові, коль ко подібний біль в епігастрії) роз ви ва лись
на фоні за галь но го нез ду жан ня, го лов но го бо лю, тремтіння рук.

В інших ви пад ках гост ро го от руєння па рою ртуті пош код жу -
вав ся слух, кон це нт рич но зву жу ва лось по ле зо ру, нас ту па ла атаксія
і пе ри ферійна ней ро патія (симп то ми тре мо ру і пош код жен ня ни -
рок бу ли відсутні).

У важ ких ви пад ках гострі от руєння па рою ртуті закінчу ва лись
смер тю. 

При хронічно му от руєнні ви ра женість і швидкість роз вит ку клі -
нічної кар ти ни зах во рю ван ня виз на чаєть ся інтен сивністю ртут но го
впли ву, індивіду аль ни ми особ ли вос тя ми ор ганізму, а та кож хіміч -
ним скла дом вжи ва них хар чо вих про дуктів. При кон це нт раціях ртуті
0,2–1,3 мг/м3 (про тя гом по ло ви ни ро ку) або 0,036 мг/м3 (про тя гом
3Uх років) спос теріга ли нерізко ви ра же ну хронічну інток си кацію.
Хронічне от руєння знач ни ми кіль кос тя ми ртуті на зи ва ють мер куріа -
лізмом, пер ши ми оз на ка ми яко го є втом лю ваність, слабкість, сон -
ливість, апатія, емоційна нестійкість, го ловні болі, за па мо ро чен ня
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(так зва на «ртут на нев рас тенія»). Од но час но роз ви ваєть ся тремтін -
ня («ртут ний тре мор»), спо чат ку рук, язи ка, повік, а у важ ких ви -
пад ках — ніг і, накінець, всь о го тіла. Далі роз ви ваєть ся стан підви -
ще ної психічної збуд ли вості (ртут ний ере тизм), який про яв ляєть ся
со ром ливістю, бо язкістю, ляк ливістю, за галь ною пригніченістю.
Як що про цес от руєння прог ре сує, то хворі надз ви чай но дратівливі,
пох мурі, пла чуть. Ртуть особ ли во шкідли ва для жінок, бо вик ли кає
па то логічні яви ща з бо ку функції ста те вих ор ганів, вик ли кає са -
мовільні ви кидні, пе ред часні ро ди, мас то патії. Гострі от руєння роз -
чин ни ми спо лу ка ми Мер курію (II) (хло рид, нітрат) відомі при по -
мил ко во му прий манні або ви ко рис танні їх у суїцид них ви пад ках.
Такі от руєння про яв ля лись го лов ни ми бо ля ми, салівацією, по чер -
вонінням, на бу хан ням і кро во то чивістю ясен, по я вою на них тем ної
об лямівки сульфіду мер курію, сто ма ти том, на бу хан ням лімфа тич -
них і слин них за лоз, дис пеп тич ни ми яви ща ми, колітом, те нез ма ми.
Тем пе ра ту ра час то бу ває підви ще на. Як що ви па док лег кий, то че рез
2–3 тижні по ру шені функції віднов лю ють ся. Як що ви па док важ кий —
роз ви ва ють ся різкі і не о бо ротні зміни ни рок (нек ро тич ний неф роз),
а че рез 5–6 днів нас ту пає смерть. Крім ни рок, Мер курій пош код жує
сис те му трав лен ня, тка ни ни го лов но го і спин но го моз ку. 

При хронічно му от руєнні спо лу ка ми Мер курію клінічна кар -
ти на схо жа на ту, яка є при гост ро му от руєнні, але має де які особ -
ли вості, які за ле жать від при ро ди спо лу ки.

Для ме талічної ртуті ГДКр.з — 0,01 мг/м3, ГДКсд — 0,0003
мг/м3, ГДКв — 0,0005 мг/л, ГДКв.р — 0,001 мг/л, ГДКг — 2,1 мг/кг,
клас не без пе ки 1. При ро боті з ртут тю не обхідна пов на гер ме ти -
зація апа ра ту ри і по су ду.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КУП РУ МУ В ОР ГАНІЗМІ ЛЮ ДИ НИ.
ТОК СИЧНІСТЬ СПО ЛУК КУП РУ МУ, 

ЇХ ГРА НИЧ НО ДО ПУС ТИ МА КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ

Ро жо ло вець К.С., 5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна 
тех но логія ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,

Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044) 4249433
На у ко вий керівник: Ма ли шев В.В., д.т.н., професор, 

директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Ано тація. Куп рум — не обхідний мікро е ле мент для лю ди ни, то му
йо го оп ти мальні кіль кості потрібні у складі хар чо вих про дуктів. На -
явність Куп ру му в ор ганізмі ство рює мож ливість ут во рен ня ре чо вин,
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не обхідних для ди хан ня клітин. За зви чай них умов лю ди на одер жує на
до бу пе ре важ но з їжею в се реднь о му 2–5 мг Куп ру му. Пот ре ба в Куп -
румі скла дає для до рос лих за зви чай них умов 1,5–3 мг, а при нап ру -
женій м’язовій ро боті над ход жен ня Куп ру му не мо же бу ти ниж че
4–5 мг. Куп рум — ви со ко ток сич ний еле мент, який мо же вик ли ка ти
як гострі, так і хронічні от руєння.

Annotation. Kuprum is a necessary trace element for a human, so its op -
timal amounts are required in the composition of food products. The presence
of Cuprum in the body creates the possibility of the formation of substances
necessary for the respiration of cells. Under normal circumstances, a person
receives daily food with an average of 2–5 mg Kuprum. The need for Kuprum
is for adults under normal conditions of 1.5–3 mg, and with intense muscular
work, the flow of Kuprum can not be lower than 4–5 mg. Kuprom is a highly
toxic element that can cause both acute and chronic poisoning.

Біологічна роль Куп ру му ду же важ ли ва. Еле мент вхо дить у кров’я -
ний пігмент ниж чих тва рин (ге моціанін), в ге ма то куп реїн крові ви щих
тва рин, а та кож у такі порфіри ни тва рин но го світу, як ци тох ром і ту ра -
цин, вхо дить до скла ду ен зимів, прий має участь у фер ме та тив них ре -
акціях, про це сах кро вот во рен ня, імун них про це сах, обміні ре чо вин. 

Ба га то Куп ру му містять пше ни ця (25 мг/кг) і овес (23 мг/кг),
ма ло — редь ка (1 мг/кг), то ма ти (2 мг/кг) і ку рячі яй ця (2 мг/кг).

Тіло до рос лої лю ди ни ма сою 70 кг містить всь о го 50–120 мг
Куп ру му. З віком вміст Куп ру му у крові прог ре сив но зни жуєть ся.

Із за галь ної кіль кості Куп ру му, яка надійшла в ор ганізм про тя гом
до би, зас воюєть ся біля 30–40%, реш та пе ре хо дить у сульфід і ви во -
дить ся. Пог ли не ний Куп рум всмок туєть ся у шлун ку і верхніх відділах
тон ко го ки шеч ни ка про тя гом пер ших двох го дин після над ход жен -
ня. У крові Куп рум транс пор туєть ся аль буміном. Біль ша час ти на
зас воєно го Куп ру му над хо дить у печінку, де зв’язуєть ся з це ру лоп -
лаз ми ном; у та ко му стані цир ку лює до 90–96% всь о го Куп ру му,
який містить ся у си ро ватці крові.

Біля 80% аб сор бо ва но го Куп ру му ви во дить ся че рез печінку
з жов чю, 16% — че рез ки шеч ник і біля 4% — че рез нир ки. Період
біологічно го напіввиділен ня Куп ру му з ор ганізму лю ди ни скла дає
біля 4 тижнів.

Спектр ток сич ної дії Куп ру му до сить ши ро кий з різно манітни -
ми клінічни ми про я ва ми. Ме ханізм ток сич ної дії Куп ру му зво дить -
ся до бло ку ван ня SHUгруп білків, особ ли во фер ментів. Куп рум має
здатність підви щу ва ти про никність мемб ран міто хондрій і то му во -
лодіє ви со кою ге па то ток сичністю. При гост ро му от руєнні іона ми
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Cu2+, відбу ваєть ся ви ра же ний ге моліз ерит ро цитів. Інток си кації
спо лу ка ми Куп ру му мо жуть бу ти су путні ау тоімунні ре акції і по ру -
шен ня ме та болізму мо но амінів.

При дослідженні гост ро го от руєння тва рин ви яв ле на ток сич на
дія спо лук Куп ру му при вве денні у шлу нок, при інга ляційно му над -
ход женні та внутрішнь о че рев но му вве денні. 

Гострі от руєння Куп ру мом лю дей спос теріга ли при за чи щенні
мідних валів, шліфу ванні мідних шайб, різанні та зва рю ванні ви -
робів з міді, про ка ту ванні мідних бол ва нок, за чи щенні мідно го
дро ту, ду го во му плав ленні мідно го ло му. При цих про це сах кон це -
нт рація Куп ру му у повітрі до ся га ла рівнів 0,22–14 мг/м3. Вже че рез
1–2 г у пра цю ючих з’яв ля лись оз на ки от руєння — под раз нен ня сли-
зо вих, со лод кий смак у роті, че рез декіль ка го дин — го лов ний біль,
слабкість (особ ли во у но гах), по чер воніння зіву і кон’юк ти ви, ну до та,
біль у м’язах, де ко ли блю ван ня і про нос, роз битість, ос ту да, тем пе ра-
ту ра 38–39° С. Че рез день тем пе ра ту ра стає нор маль ною, але слаб -
кість, го лов ний біль, за па мо ро чен ня, час тий пульс, лімфо ци тоз ще
на явні. Та ка ж кар ти на спос теріга лась при вди ханні пи лу кар бо на -
ту куп ру му (II), роз пи ленні ок си ду куп ру му (II), а та кож чи щенні
апа ратів від за лишків спо лук Куп ру му.

Спос теріга ли гострі от руєння лю дей при прот рав лю ванні зер на
фунгіци дом, який містив кар бо нат і суль фат Куп ру му (II) і до 0,005%
Ар се ну, при об робці ви ног рад ників куп ро мовмісни ми фунгіци да -
ми (мідний ку по рос, бор дось ка суміш, гідрок со суль фат і гідрок сох -
ло рид куп ру му (II)) за до по мо гою навісних обп рис ку вачів при кон -
це нт рації ае ро зо ля у повітрі від 1 до 130 мг/м3. Внаслідок от руєння
ви ни ка ли ха рак терні симп то ми — на па ди каш лю, на па до подібні
болі у жи воті, інко ли но сові кро во течі. 

Відомі смер тельні ви пад ки від от руєння роз чи ном суль фа ту
куп ру му (II).

Хронічний вплив міді і со лей Куп ру му вик ли кає функціональні
роз ла ди нер во вої сис те ми, печінки і ни рок, ут во рен ня ви ра зок і пер -
фо рацію но со вої пе ре го род ки. Спо лу ки Куп ру му про яв ля ють міс це -
ву дію, под раз ню ючи шкіру, час то во ни вик ли ка ють алергічні дер -
ма ти ти (ча сом аж до нек ро зу) та ек зе му. При зах во рю ванні vitiligo
(білі депігмен то вані пля ми на шкірі) вміст Куп ру му на ділян ках
vitiligo зни же ний і ста но вить 26±5 мкг/100 мг.

ГДК Куп ру му в хар чо вих про дук тах, мг/кг: про дук ти рибні —
10,0; м’ясні — 5,0; мо лочні — 1,0; зер но, кру па — 10,0; хліб — 5,0;
овочі — 5,0; фрук ти — 5,0.

дієтичного харчування спеціального призначення Секція VI



Для міді ГДКр.з — 1,0 мг/м3, ГДКв — 1,0 (орг.) мг/л, ГДКв.р —
0,001 мг/л, ГДКг — 3,0 мг/кг, клас не без пе ки 3; для ок си ду куп ру му
(I) і ок си ду куп ру му (II) ГДКсд — 0,002 мг/м3, ГДКв.р — 0,001 мг/л,
клас не без пе ки 2; для суль фа ту куп ру му (II) ГДКр.з — 0,5 мг/м3,
ГДКм.р — 0,003 мг/м3, ГДКсд — 0,001 мг/м3, клас не без пе ки 2.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ, 
ВПЛИВ НА НАВ КО ЛИШНЄ СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕ 

І ГРА НИЧ НО ДО ПУС ТИ МА КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ 
СПО ЛУК МАГНІЮ

Смо лянінов В.О., 5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія
ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,

Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433
На у ко вий керівник: Ма ли шев В.В., д.т.н., професор, 

директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Ано тація. Магній є важ ли вим еле мен том твер дих порід і при род -
них вод. Він впли ває на стан вуг ле кис лот ної рівно ва ги у не живій і жи -
вій при роді, на лужність і твердість при род них вод. Магній і спо лу ки
Магнію у надмірній кіль кості про яв ля ють ток сичність. Вди хан ня ме -
талічно го магнію вик ли кає у лю ди ни роз ла ди ор ганів ди хан ня, ви па дін ня
во лос ся, пітливість і тре мор рук, язи ка, повік. Ос новні шля хи виділен -
ня із ор ганізму — нир ки і ки шеч ник. 

Annotation. Magnesium is an important element of solid rock and natu-
ral water. It affects the state of carbon dioxide balance in inanimate and
wildlife, on the alkalinity and hardness of natural waters. Magnesium and
magnesium compounds in excessive amounts exhibit toxicity. Inhalation of
metallic magnesium causes a person to develop disorders of the respiratory
system, hair loss, sweating and tremor of the hands, tongue, and eyelids. The
main ways of excretion from the body are the kidneys and intestines.

За во ди, які пе ре роб ля ють маг не зит, MgCO3 є ос нов ни ми за -
бруд ню ва ча ми довкілля Магнієм. Хімічні підприємства, де одер жу -
ють, пе ре роб ля ють або ви ко рис то ву ють магній і спо лу ки Магнію,
те ж вхо дять до гру пи заб руд ню вачів. Такі заб руд нен ня приз во дять
до збіль шен ня кон це нт рації Магнію у при род них во дах, грун тах,
ово чах і фрук тах. Вміст Магнію для біль шості сільсь ко гос по дарсь -
ких куль тур ви ще 2,5% є надмірним.

Іони Магнію прий ма ють участь у діяль ності фер ментів, зок ре ма
кар бок си ла зи жи вих ор ганізмів. Магній вхо дить до скла ду зе ле но го
пігмен та рос лин — хло рофілу, при без по се редній участі яко го відбу -
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 ваєть ся фо то син тез ор ганічних ре чо вин з вуг ле кис ло го га зу і во ди.
В ор ганізмі лю ди ни містить ся біля 20 г Магнію, при чо му по ло ви на
кон це нт руєть ся в ске леті. На до бу до рос лим чо ловікам не обхідно
250–350 мг, жінкам 200–300 мг, при силь них стре сах — 500–700 мг.
Ре ко мен до ва на до за — 10 мг/кг на до бу, що за довіль няєть ся при
дос татній на яв ності у раціоні їжі рос лин но го по ход жен ня. Вміст
Магнію у крові до сить постійний (2 мг %), але при знач но му над -
ход женні іззовні йо го кон це нт рація мо же зрос та ти до 10–20 мг %. 

У робітників магнієво го ви роб ни цт ва бу ли скар ги на го ловні
болі, розд ра ту ван ня, болі у но гах і грудній клітці, швид ку втом лю -
ваність, пітливість, роз лад сну. Вди хан ня ту ма ну ок си ду магнію
вик ли кає у піддослідних тва ри нб ронхіт і пнев монію. Ця ж ре чо ви -
на у лю дей вик ли ка ла ли ше слаб ке под раз нен ня сли зо вих но са та
очей. У робітників маг не зи то вих ви роб ництв роз ви вав ся фіброз ле -
гень у поєднанні з емфізе мою.

Для Магнію ГДКв.р — 50,0 мг/л; клас не без пе ки 3; для ок си ду
магнію ГДКм.р — 0,4 мг/м3, ГДКсд — 0,05 мг/м3, клас не без пе ки 3.

ЗАС ТО СУ ВАН НЯ СПО ЛУК КАЛЬЦІЮ 
У ХАР ЧОВІЙ ПРО МИС ЛО ВОСТІ І МЕ ДИ ЦИНІ. 
ДЖЕ РЕ ЛА НАД ХОД ЖЕН НЯ І ВПЛИВ КАЛЬЦІЮ 

НА НАВ КО ЛИШНЄ СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕ

Сош ко Р.В., 5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія 
ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,

Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433
На у ко вий керівник: Ку щевсь ка Н.Ф., д.т.н., професор, 

завідувач кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Спо лу ки Кальцію зас то со ву ють ся у хар човій про мис ло -
вості. У при роді відо ма ве ли ка кількість міне ралів Кальцію, цей еле мент
прий має без по се ред ню участь у при род но му кру го обігу вуг ле кис ло го га -
зу. При збіль шенні кон це нт рації ць о го га зу у воді кар бо нат кальцію
роз чи няєть ся і пе ре хо дить у роз чин ний гідро кар бо нат.Ос танній при
ви па ро ву ванні во ди руй нуєть ся і зно ву виділяє вуг ле кис лий газ. Спо лу -
ки Кальцію є ос но вою ске летів ба гать ох ор ганізмів, особ ли во морсь -
ких. Нап рик лад, вміст Са СО3 у них до ся гає 10%.

Annotation. Calcium compounds are used in the food industry. In na -
ture, a large number of Calcium minerals is known, this element takes direct

дієтичного харчування спеціального призначення Секція VI



part in the natural cycle of carbon dioxide. With an increase in the concent -
ration of this gas in water, calcium carbonate dissolves and passes into a soluble
bicarbonate. The latter, when evaporated, breaks down and again releases
carbon dioxide. Connections Calcium is the basis of skeletons of many organisms,
especially marine. For example, the content of CaCO3 in them reaches 10%.

Аце тат кальцію мо ногідрат, Са(СН3СОО)2.Н2О — у ви роб ницт ві
оцто вої кис ло ти, не обхідної для одер жан ня хар чо во го оц ту; гідрок сид
кальцію, Са(ОН)2 — для зне цук рю ван ня па то ки у ви роб ництві цук ру,
для пом’як шен ня во ди; гідро ген суль фат (IV) кальцію (гідро сульфіт
кальцію), Са(НSО3)2 — де зинфіку ю чий засіб у ви но робстві і цук ро -
вій про мис ло вості; гіпох ло рит кальцію, Ca(CIO)2 — де зинфіку ю чий
засіб, у т.ч. для знеш код жен ня стічних вод хар чо вих підприємств;
кар бо нат кальцію, Са СО3 (вап няк) — при род на си ро ви на для одер -
жан ня га ше но го вап на і вуг ле кис ло го га зу для цук ро вих за водів; лак -
тат кальцію пен тагідрат, кальціноль, [CH3CH(OH)COO]2Са5Н2О —
мо дифіка тор у кон ди терсь ко му ви роб ництві, роз чи ни цієї спо лу ки
ви ко рис то ву ють ся для обп рис ку ван ня свіжих фруктів з ме тою
їх збе ре жен ня; пальмітат кальцію, (С17Н31СОО)2Са — мас ти ло
у ви роб ництві таб ле ток; пропіонат кальцію, Са(СН3СН2СОО)2 —
про тиг риб ко ва до бав ка (у кіль кості до 0,2%) до хлібо бу лоч них ви -
робів, до бав ка, яка пе реш код жає ут во рен ня плісня ви у де я ких сор -
тах си ру, кон сер во ва них ово чах і фрук тах; сорбіт кальцію,
(СН3СН=СНСН=СНСОО)2Са — се лек тив ний інгібітор рос ту де я ких
видів плісня ви, дріжджів і бак терій, які при во дять до порчі хар чо вих
про дуктів, про тимікроб ний агент (ви ко рис то вуєть ся у кіль кості
0,02–0,1%) при при го ту ванні си ра, мар га ри ну, кон сер во ва них овочів
і інших хар чо вих про дуктів; сте а рат кальцію, (С17Н35СОО)Са —
до бав ка, яка пе реш код жає зле жу ван ню му ки; сульфіт кальцію,
CaSO3 — де зинфіку ю чий засіб у ви но робстві і цук ровій про мис ло -
вості; фос фат (V) кальцію, Са3(РО4)2 — освітлю вач цук ро вих си -
ропів; цит ра ту кальцію тет рагідрат, Са3(С6Н5О7)2

.4Н2О — емуль га -
тор у си ро варній про мис ло вості, до бав ка до хар чо вих про дуктів для
зни жен ня кис лот ності, ви ко рис то вуєть ся як стабіліза тор у ви роб ницт -
ві кон сервів і мо лоч них про дуктів. У ме ди цині зас то со ву ють ся кар бо-
нат, хло рид, глю тамінат, гліце ро фос фат, йо дид, лак тат, хло рат, глю ко -
нат кальцію, пан то гам та ін. спо лу ки. Ос новні дже ре ла над ход жен ня
Кальцію у довкілля — ви роб ки при род них спо лук Кальцію (вап ня ку,
фос фо ри ту, апа ти ту, флю о ри ту і ін.), ви роб ни цт ва це мен ту і буді -
вель них ма теріалів, стічні во ди па пе ро во го, хімічно го, скля но го,
хімічноUфар ма тев тич но го, шкіря но го, ла ко фар бо во го, пи во вар но го
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ви роб ництв, по бу тові сто ки пра лень, відхо ди цук ро во го ви роб ни -
цт ва. Як що для во ди ви ко рис то ву ють бе то но вані ємкості, тру би чи
схо ви ща, то це підви щує лужність і твердість во ди.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ АЛЮМІНІЮ.
ТОК СИЧНІСТЬ І ГРА НИЧ НО ДО ПУС ТИ МА 

КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ СПО ЛУК АЮМІНІЮ

Сош ко Р.В., 5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія 
ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,

Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433
На у ко вий керівник: Нікуліна Г.Ф., к.т.н., доцент кафедри сучасної інженерії та

нанотехнологій, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Алюміній на ле жить до не обхідних мікро е ле ментів, які
впли ва ють на ак тивність ря ду фер ментів, на реп ро дук тив ну здат ність,
ембріональ ний і пос тембріональ ний роз ви ток ор ганізму. Як що Алю мі -
ній на ко пи чуєть ся в ор ганізмі, то він кон це нт руєть ся в ор га нах цент -
раль ної нер во вої сис те ми. При ць о му роз ви ваєть ся хронічний ста ре чий
алюміноз, хво ро ба Альц гей ме ра. Пил алюмінію і дю ра люмінів под раз -
нює сли зові очей, но са і ро та, мо же вик ли ка ти ек зе ми і дер ма ти ти,
під впли вом ду ра люмінів найдрібніші порізи і по ра нен ня дов го не за жи -
ва ють. Ви во дить ся Алюміній з ор ганізму в ос нов но му че рез нир ки.

Annotation. Aluminum belongs to the necessary trace elements that
affect the activity of a number of enzymes, on reproductive capacity, embry-
onic and postembryonic development of the organism. If Aluminum accumu-
lates in the body, then it concentrates in the organs of the central nervous
system. It develops chronic old2fashioned aluminosis, Alzheimer’s disease.
Dust of aluminum and duralumin irritates the mucous membranes of the
eyes, nose and mouth, can cause eczema and dermatitis, under the influence
of duralumines, the smallest cuts and injuries do not heal for a long time.
Aluminum is excreted from the body mainly through the kidneys.

Для лю ди ни до бо ва пот ре ба в Алюмінії ста но вить 35–49 мг.
В ор ганізм еле мент над хо дить в ос нов но му з їжею, во дою, ат мос фер -
ним повітрям, ліку валь ни ми пре па ра та ми, де зо до ран та ми і ін. за -
со ба ми. Вміст Алюмінію скла дає: у пше ниці 42, го росі 36, ку ку рудзі
16, у м’ясі і м’яс них ви ро бах 1,6–20 мг/кг, ба га то Алюмінію в ово -
чах, у яб лу ках до 150 мг/кг, у листі чаю — 850–1400 мг/кг. За галь ний
вміст Алюмінію у до бо во му зміша но му раціоні скла дає 80 мг. За -
своєння Алюмінію ор ганізмом відбу ваєть ся у кис ло му се ре до вищі
— тоб то у шлун ку і прок си мальній час тині два над ця ти па лої киш ки.
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У слаб ко луж но му се ре до вищі ки шеч ни ка Алюміній не зас воюєть ся,
а осад жуєть ся роз чин ни ми фос фа та ми. Це мо же вик ли ка ти дефі цит
Фос фо ру в ор ганізмі, як що їжа містить надмірну кількість Алюмінію.

За галь ний вміст Алюмінію у тілі до рос лої лю ди ни зна хо дить ся
у ме жах 50–140 мг, найбіль ше йо го містить ся у труб ча тих кістках
(біля 0,5 мг/г).

Алюмінієва ен це фа ло патія мо же роз ви ну тись внаслідок ге мо діа -
лізу. Ен це фа ло патія бу ває та кож при пов но му па рен те раль но му хар-
 чу ванні. Про фесійна шкідливість Алюмінію мо же вик ли ка ти ле ге не -
вий, аст ма тоїдний, міокардіопа тич ний або пе ри то не аль ний алюміноз.

Ви ко рис тан ня пре па ратів Алюмінію для ліку ван ня мо же вик ли -
ка ти ос те о ди ст рофію.

Підви щен ня рівня Алюмінію у плазмі крові ви ще 3,7–5,5 мкМ/л
є фак то ром ри зи ку по відно шен ню до алюмінієвої ен це фа ло патії та
ос те о ма ляції.

Алюмінійдефіцит них станів у лю ди ни не ви яв ле но.
У пер шу чер гу ток сичність А люмінію про яв ляєть ся у впли вові

на міне раль ний і за галь ний обміни ре чо вин, на функцію нер во вої
сис те ми, у здат ності діяти без по се редньо на кліти ни — їх розм но -
жен ня і ріст. Три ва ле вди хан ня пи лу алюмінію і де я ких йо го спо лук
приз во дить до ут во рен ня фібро зу ле ге не вої тка ни ни. Ме ханізм ба -
гать ох про явів інток си кації ба зуєть ся на дії Алюмінію без по се -
редньо на ядер ний хро ма тин, і побічно шля хом заміни інших еле -
ментів або заміни ря ду фер мен та тив них сис тем. Алюміній має
ви со ку комп лек со ут во рю ючу здатність, а то му ут во рює спо лу ки
з ак тив ни ми ком по нен та ми фер ментів і та ким спо со бом зни жує їх
ак тивність або бло кує ак тивні цент ри фер ментів, які прий ма ють
участь у кро вот во ренні. У при сут ності Алюмінію зни жуєть ся ак -
тивність лак тат дегідро ге на зи, луж ної фос фа та зи, вугіль ної ангідра -
зи, це ру лоп лазміну, ка та ла зи. Надмір со лей Алюмінію шкідли вий,
бо зни жує зат ри ман ня Кальцію в ор ганізмі, зни жує ад сорбцію Фос -
фо ру, а це приз во дить до зни жен ня рівня АТФ у крові і до по ру шен -
ня про цесів фос фо ри лю ван ня. 

При вди ханні пи лу або ди му алюмінію го лов ним чи ном пош ко -
д жу ють ся ле гені. Хво ро ба діста ла наз ву алюміно зу ле гень, або «алю -
мінієвих ле гень». Тяжкі зах во рю ван ня спос теріга ли у робітників,
зай ня тих роз пи лен ням алюмінієвої фар би і у ви роб ництві піро -
технічної алюмінієвої пуд ри. Після од но го ро ку ро бо ти у робітників
помічені схуд нен ня, силь на втом лю ваність, за диш ка, ка шель, сухі
та во логі хри пи у ле ге нях, за тем нен ня ле гень при рент ге но логічно му
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дослідженні. Пізніше скар ги на відсутність апе ти ту, ну до ту, болі
у шлун ку і в усь о му тілі. У крові лімфо ци тоз і ео зи нофілія, підви ще ний
рівень Алюмінію; у ки шеч ни ку зни жуєть ся вміст луж ної фос фа та -
зи; у си ро ватці крові — кис лої фос фа та зи і АТФ. Ле ге неві зміни бу -
ли у 25–50% обс те же них.

До сить шкідли ви ми є мок ре і су хе гли но земні ви роб ни цт ва, які
при ве ли ко му стажі робітників вик ли ка ють ток си ко зи — алюміноз
(мок рий спосіб); ка та ри верхніх ди халь них шляхів, пнев мо ск ле роз,
про бодіння но со вої пе ре го род ки, нев рит слу хо во го нер ва (су хий
спосіб). У ван таж ників гли но зе му ви яв лені кро во то чивість ясен,
ох риплість, сухість у роті та по рож нині но са, сль о зо те ча, біль в очах,
втра та апе ти ту, відриж ка. Рівень Алюмінію у крові збіль шу вав ся після
закінчен ня ро бо ти у 5 разів порівня но з по чат ко вим. Ви яв ле на до -
сить шкідли ва дія пи лу бок ситів, син те тич но го ко рун ду, алуніто во го
пи лу на пра цю ючих.Вплив ви со ких кон це нт рацій бен тоніто вих глин
вик ли кає у робітників (які пра цю ва ли з ним ряд років) дисп ро теї не -
мію, зни жен ня фа го ци тар ної ак тив ності лей ко цитів, брон хос пазм.
Шкідли ву дію на лю ди ну ма ють ша мот і ка олін при вди ханні їх пи лу.
Част ки алюмінію при пот рап лянні в очі вик ли ка ють осе ред кові
омерт віння, зміни пігмен тації рогівки, зміни кап су ли криш та ли ка,
ка ла мутність скло вид но го тіла. Роз чи ни суль фа ту калію — алю -
мінію вик ли ка ють жорсткість («за дуб лен ня») жи вої шкіри лю ди ни.

ГДКв для Алюмінію — 0,5 мг/м3, клас не без пе ки 2, ГДКр.з для
ок си ду алюмінію — 6 мг/м3, клас не без пе ки 3.

КРАЄЗНАВ СТВО В ІНКЛЮ ЗИВНІЙ ОСВІТІ

Тер лець кий В.К.,
к.біол.н., до цент, до цент ка фед ри ту риз му 

Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна»
filipter@rambler.ru

Ано тація. Зап ро по но ва но ви ко рис тан ня місце вих краєзнав чих ре -
сурсів в інклю зивній освіті. Вив чен ня краєзнав чих ма теріалів спри я тиме
зацікав лен ню лю дей з інвалідністю прог ра мою нав чан ня та роз ши рить
її мож ли вості. Відзна че но ва ле о логічне та рек ре а тив не спря му ван ня
та ких ма теріалів. Про а налізо вані мож ли вості вив чен ня аль тер на тив -
них про дуктів хар чу ван ня для фор му ван ня знань і на ви чок у лю дей з ін -
валідністю. На ве дені прик ла ди ви ко рис тан ня в інклю зив но му нав чанні
знань про ко рисні влас ти вості жо лудів ду ба зви чай но го та біома си
борщівни ка Сос новсь ко го в дієтич но му та оз до ров чо му хар чу ванні.
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Annotation. There are proposed the exploit of the local reserves at inclu-
sive education. Investigation of regional materials will promote for mans’
with disablement interest in educational program and increase its possibili-
ties. There are noted valeologic and recreated directions of these materials.
Possibilities of substituted food products’ investigation for mans’ with disable-
ment knowledge and habit formation have been analyzed. There are aimed
instances of using at inclusive education knowledge of Quercus robur acorns
and Heracleum sosnowskyi biomass helpful qualities at dietetic and
helth2improvement food.

Краєзнав ство, як на у ка про регіональні ре сур си, тра диції та об’єк -
ти ет но куль тур ної та істо рич ної спад щи ни, по вин но зай ма ти про -
від не місце в прог рамі інклюзівної освіти. У та кий спосіб мож на не
ли ше істот но роз ши ри ти те ма ти ку пізнан ня для лю дей з об ме же ни -
ми мож ли вос тя ми (у т.ч. з інвалідністю — ЛОМІ), а й заціка ви ти їх
прог ра мою нав чан ня та виз на чи ти для них певні перс пек ти ви ва ле -
о логічно го та рек ре аційно го спря му ван ня.

Од ним з нап рямків та ко го ви ко рис тан ня краєзнав чих ма -
теріалів є цілесп ря мо ва на прог ра ма вив чен ня місце вих при род них
ре сурсів для ак тивізації пізна валь ної ак тив ності ЛОМІ. Ви ко рис -
тан ня та ких ре сурсів у сфері інклю зив ної освіти мо же ви я ви тись перс -
пек тив ним для фор му ван ня у них знань і вмінь спо жи ван ня до дат ко -
вих місце вих ре сурсів, зок ре ма аль тер на тив них про дуктів хар чу ван ня,
се ред яких чи ма ло видів, які мо жуть бу ти ви ко рис тані в дієтич но му
хар чу ванні спеціаль но го приз на чен ня. Відповідно в інклю зивній
освіті ЛОМІ не обхідно вра хо ву ва ти не ли ше при датність та ких про -
дуктів хар чу ван ня, а й спе цифічні особ ли вості їх ви ко рис тан ня:
місцез на ход жен ня видів, се зонність їх за готівель, ме то ди ку спо жи -
ван ня то що. У пер шу чер гу, йдеть ся про місцеві ди ко рослі рос ли ни,
се ред яких чи ма ло та ких, які надз ви чай но важ ливі для пок ра щен ня
здо ров’я у ЛОМІ і ко рис ту ван ня яки ми не ста но вить будьUяких труд -
нощів для них при дот ри манні еле мен тар них ме то дик спо жи ван ня.
На ве де мо декіль ка прик ладів аль тер на тив них про дуктів хар чу ван ня.

Жо луді ду ба зви чай но го (Quercus robur L.) здав на наші пред ки
вико рис то ву ва ли в хар чу ванні та оз до ров ленні. Вста нов ле но, що вже
п’ять ти со чоліть то му на те ри торії Ук раїни з жо лудів випіка ли хліб,
тоді як зер на злаків для ць о го ста ли спо жи ва ти знач но пізніше.
У країнах Аме ри ки та Азії з жо лу до во го бо рош на досі го ту ють різ но -
го ро ду випічки (у Ко реї, зок ре ма, жо лу до ве же ле «тот хорі» ко рис -
туєть ся ве ли кою по пу лярністю!). Важ ли во, що такі про дук ти ма ють
ви со ку хар чо ву якість і оз до ров лю ючий по тенціал, зок ре ма відзна -
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ча ють ся бак те ри цид ною, діуре тич ною, кро вос пин ною, спаз молі тич -
ною та про ти пух лин ною дією, пок ра щу ють трав лен ня, стан нер во -
вої сис те ми та стабілізу ють ста те ву по тенцію. 

Для ви го тов лен ня бо рош на жо луді по пе редньо очи щу ють від
шка ра лу пи та на дві до би за ли ва ють во дою, щоб звіль ни ти їх від
вмісту гірких ду биль них ре чо вих, а тоді їх су шать і ме лють. Та ке бо -
рош но го дить ся не ли ше для хлібоп ро дуктів, а й для ви го ров лен ня
на поїв та різно манітних кулінар них страв (каш, гарнірів, ола док,
ме доп ро дуктів то що).

Борщівнимк Сос но мвсь ко го (Heracleum sosnowskyi Manden.)
відно сять до ка те горії не без печ них для здо ров’я ад вен тив них видів,
які підля га ють ви ни щен ню. Рос ли на містить от руйні фу ро ку ма ри -
ни, здатні вик ли ка ти опіки шкіри, а при пот рап лянні в очі — сліпо -
ту. Але ма ло хто знає, що на Кав казі, звідки цей вид по хо дить, йо го
тра диційно ви ко рис то ву ють у … хар чу ванні. Там йо го здав на вжи -
ва ли для ква шен ня та різно манітних страв, як те пер ка пус ту, з якою
цей вид має подібний смак. Для ць о го зріза ють мо лоді стеб ла та че -
реш ки, обе реж но очи щу ють їх від зовнішньої шкірки (са ме там
містять ся фу ро ку ма ри ни!), а тоді си ро ви на при дат на для спо жи -
ван ня у свіжо му стані (са ла ти), ва ре на (су пи), сма же на (з м’ясом),
за со ле на (про за пас) то що. Про дук ти з борщівни ка ма ють і цілющі
влас ти вості для ліку ван ня нер во вих та шкірних зах во рю вань, ви ко -
рис то ву ють ся як зас покійли ве, при по ру шен нях шлун ко воUкиш ко -
вої сис те ми то що.

На ве дені прик ла ди свідчать, наскіль ки конт ра ст ни ми і перс -
пек тив ни ми мо жуть бу ти ма теріали місце во го краєзнав ства для
сис те ми інклю зив ної освіти ЛОМІ. Такі ма теріали лег ко де мо н ст -
ру ва ти в прог рамі нав чан ня, ви ко рис то ву ю чи відповідні фор ми
нав чаль но го про це су: лекції, семіна ри, прак тичні за нят тя. А прид -
бані ЛОМІ знан ня та на вич ки що до ко рис ту ван ня аль тер на тив ни -
ми про дук та ми хар чу ван ня мо жуть не ли ше спри я ти зацікав ле ності
нав чаль ною прог ра мою, а й ак тивізації ва ле о логічноUрек ре аційно -
го са мов дос ко на лен ня цих лю дей.
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ІННО ВАЦІЙНІ ПІДХО ДИ 
ДО РОЗ ШИ РЕН НЯ АСОР ТИ МЕН ТУ 

ХАР ЧО ВОЇ ПРО ДУКЦІЇ СПЕЦІАЛЬ НО ГО ПРИЗ НА ЧЕН НЯ

Хло пяк О.К.,
ст. вик ла дач ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Інже нер но2тех но логічно го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
Гри шакіна О.В.,

сту де нт ка ІІІ кур су, спеціаль ності «Хар чові тех но логії»

Ано тація. Однією з ос нов них пот реб лю ди ни є хар чу ван ня. Над -
зви чай не зна чен ня во но має для лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, хво рих
лю дей. Ос нов на ува га у ро боті приділе на ство рен ню про дукції спецп -
риз на чен ня. Розг ля нуті зміни якісних влас ти вос тей бо рош ня них ви -
робів че рез ви ко рис тан ня фіто2, рос лин ної си ро ви ни у за мо ро же но му
виг ляді. На ве де ний хімічний склад, ліку вальні влас ти вості об ра ної си -
ро ви ни, її вплив на здо ров’я лю дей.

Annotation. One of the basic human needs is nutrition. Extremely impor -
tance it has for people with special needs, sick people. The main attention in
the work is devoted to the creation of special purpose products. Changes in
qualitative properties of flour products are considered due to the use of phyto2,
vegetable raw materials in frozen form. The given chemical composition, me -
dical properties of the selected raw material, its influence on human health.

Для існу ван ня лю ди ни є декіль ка ос нов них пот реб, які не об -
хідно за довіль ни ти. Однією з цих пот реб є хар чу ван ня. Інно ваційні
підхо ди до ство рен ня хар чо вої про дукції пе ред ба ча ють у т. ч. роз -
роб ку про дукції спеціаль но го приз на чен ня.

Для життєдіяль ності ор ганізму важ ли ве зна чен ня має пра виль не
хар чу ван ня. Надз ви чай не зна чен ня во но на бу ває для лю дей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми та при ліку ванні ба гать ох зах во рю вань. Ви ко -
рис тан ня тіль ки ме ди ка ментів не дає на леж но го ефек ту, як що во но
не поєдну ють ся з відповідним ліку валь ним хар чу ван ням.

Ме та досліджен ня — ство рен ня про дукції функціональ но го
приз на чен ня на ос нові фітоU, ово че вої си ро ви ни. 

Пред ме том досліджен ня об ра на фітоU, ово че ва си ро ви на.
Зав дан ня — роз ши рен ня асор ти мен ту про дукції функціональ -

но го приз на чен ня з ви ко рис тан ням інно ваційних тех но логій.
Досліджен ня бу ло нап рав ле но на збір та об роб ку інфор мації

про ви ко рис тан ня фітоU, ово че вої си ро ви ни для ви го тов лен ня хар -
чо вої про дукції оз до ров чо го приз на чен ня і ство рен ня но вої про -
дукції з ви ко рис тан ням інно ваційних тех но логій.
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В наш час хар чу ван ня по вин не бу ти не тіль ки зба лан со ва ним за
хімічним скла дом, але й мак си маль но прис то со ва ним до ста ну та ево -
люційно ви роб ле ним особ ли вос тям ор ганізму. Та ке хар чу ван ня по -
вин но не тіль ки за до воль ня ти фізіологічні пот ре би ор ганізму лю ди ни
у хар чо вих ре чо ви нах та енергії, але й ви ко ну ва ти оз до ровчі функції,
за без пе чу ва ти за хист ор ганізму від несп ри ят ли вих фак торів зовніш -
нь о го се ре до ви ща, спри я ти збе ре жен ню ви со кої пра цез дат ності.

Од ним із шляхів удос ко на лен ня про дукції хар чу ван ня мо же бу -
ти вне сен ня до скла ду про дукції біологічно ак тив них ком по нентів
з ви ко рис тан ням тра диційної і нет ра диційної си ро ви ни, інно ва -
ціних тех но логій.

У нашій ро боті про во див ся ряд досліджень що до зміни якісних
влас ти вос тей про дукції при вне сенні хар чо вих ком по нентів. Найбіль -
шу ува гу ми приділи ли удос ко на лен ню тех но логії ви го тов лен ня бо -
рош ня них ви робів за до по мо гою ви ко рис тан ня та ких біологічно ак -
тив них ком по нентів, як за мо ро же не бу ря ко ве пю ре, се ле ра, пек тин.

Для досліджен ня ви ко рис то ву ва лось дріжджо ве тісто, до скла ду
яко го вно си лись біологічно ак тивні ком по нен ти у кіль кості 5–10%
від за галь ної кіль кості бо рош на. 

Ви ро би оціню ва ли ся за нас туп ни ми по каз ни ка ми:
— ор га но леп тичні по каз ни ки;
— біологічна цінність; 
— термін зберіган ня.
Відо мо, що під час випікан ня ви ро би на бу ва ють пев них ор га -

но леп тич них по каз ників, то му ми хотіли досліди ти, як впли не до -
да ван ня при род ної си ро ви ни до бо рош ня них ви робів на їх ор га но -
леп тичні по каз ни ки.

Для про ве ден ня досліджен ня бу ло взя то тра диційну ре цеп ту ру
дріжджо во го тіста. Тісто розділи ли на три час ти ни, до однієї з них
до да ли бу ря ко ве пю ре, до дру гої — сік се ле ри, а тре тя бу ла конт -
роль ним зраз ком. Ви пек ли хлібці од на ко вої ма си. Після випікан ня
бу ло про ве де но досліджен ня ор га но леп тич них по каз ників. 

Інший наш дослід був спря мо ва ний на досліджен ня три ва лості
терміну зберіган ня ви робів з тра диційно го тіста та ви робів з тіста,
до яко го до да но при род ну си ро ви ну. Ад же відо мо, що при збері ган -
ні ви ро би черствіють за ра ху нок втра ти крох ма лем во ло ги, зв’яза -
ної під час випікан ня, та кож при ць о му відбу ваєть ся погіршен ня
ор га но леп тич них по каз ників.

Для про ве ден ня досліду тра диційні ви ро би та ви ро би з при род но-
рос лин ною си ро ви ною бу ли за ли шені на 72 го ди ни, після ць о го бу ло
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про ве де но оцінку ор га но леп тич них по каз ників ви робів. Бу ло ви яв -
ле но, що ви ро би з до бав ка ми повільніше черствіють, зберіга ю чи
при ць о му хо роші ор га но леп тичні по каз ни ки. Здатність ви робів
повільніше черствіти по яс нюєть ся во ло го ут ри му ю чою здатністю
рос лин ної си ро ви ни.

Бо рош няні ви ро би з ви ко рис тан ням фітоU, ово че вої си ро ви ни
зба га чу ють ся важ ли ви ми ре чо ви на ми та пе рет во рю ють ся на про дук -
цію функціональ но го приз на чен ня. Бу ряк містить фолієву кис ло ту,
яка сприяє укріплен ню імун ної сис те ми, по пе ред жає зах во рю ван ня
на рак де я ких ор ганів. Клітко ви на бу ря ку зни жує рівень цук ру в крові,
по пе ред жує рак пря мої та товс тої киш ки, підшлун ко вої за ло зи то що.

Се ле ра містить фталіди та інші ре чо ви ни, які нейт ралізу ють кан це -
ро ге ни. Во на містить ре чо ви ни, які розс лаб ля ють гладкі м’язи, і та ким
чи ном спри я ють зни жен ню тис ку, що зни жує ри зик сер це воUсу дин них
зах во рю вань, інсультів. Се ле ра має та кож ан ти бак теріальні влас ти вості.

Мож на зро би ти вис но вок, що до да ван ня фітоU, ово че вої си ро ви -
ни до бо рош ня них ви робів є доціль ним. Во на пок ра щує ор га но леп -
тичні влас ти вості ви робів, про дов жує термін їх зберіган ня, а та кож пе -
рет во рює їх в про дукцію оз до ров чо го, функціональ но го приз на чен ня.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ, ТОК СИЧНІСТЬ І ГРА НИЧ НО 
ДО ПУС ТИ МА КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ СПО ЛУК СТРОНЦІЮ

Чу ха рев А.В., 5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія 
ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,

Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433
На у ко вий керівник: Ку щевсь ка Н.Ф., д.т.н., професор, 

завідувач кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Стронцій зна хо дить ся у всіх ор га нах і тка ни нах лю ди ни,
вхо дить до скла ду ске ле ту ви щих і ниж чих тва рин. Стронцій спли ває
на про це си ут во рен ня кістко вої тка ни ни, ак тивність ря ду фер ментів —
ка та ла зи, кар бо ангідра зи і луж ної фос фа та зи. Надмір Стронцію в ор га -
нізмі вик ли кає в пер шу чер гу вра жен ня кістко вої тка ни ни, печінки
і кро ві. Най ха рак терніший про яв ток сич ної дії Стронцію — урівсь ка хво-
 ро ба, яка про яв ляєть ся у підви щеній лам кості та пот вор ності кісток.
При пус ка ють, що Стронцій бло кує біосин тез од но го з важ ли вих ме та-
болітів вітаміну Д і сприяє надмірно му відкла дан ню Фос фо ру у кістках.
Стронцій має зо оген ну дію, є нер во вою та м’язо вою от ру тою.
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Annotation. Strontium is found in all organs and tissues of a person, and
is part of the skeleton of higher and lower animals. Strontium occurs on the
processes of bone formation, activity of a number of enzymes — catalase, car-
bohydrazide and alkaline phosphatase. Excess Strontium in the body causes
primarily an impression of bone tissue, liver and blood. The most character-
istic manifestation of the toxic action of Strontium is Ury disease, which ma -
ni fests itself in increased brittleness and deformity of bones. It is believed that
Strontium blocks the biosynthesis of one of the important metabolites of vita-
min D and contributes to excessive deposition of phosphorus in the bones.
Strontium has a zoo action, is a nervous and muscular venom.

На ізоль о вані ор га ни Стронцій діє, як Кальцій, повністю замі -
ню ючи йо го. Іони Sr2+ і Са2+ до сить близькі за своїми ха рак те рис ти -
ка ми, то му Sr2+ ак тив но вклю чаєть ся в кальцієвий обмін, але, бу ду -
чи біль шим за розміром, при вищій швид кості влас но го обміну
по ру шує нор маль ну каль цифікацію ске ле ту, вик ли ка ю чи урівсь ку
хво ро бу (ламкість кісток).

Після Чор но бильсь кої ка та ст ро фи відбу ло ся заб руд нен ня ве -
ли ких те ри торій Ук раїни, Біло русії та Росії ізо то па ми 89Sr і 90Sr, які
у ге охімічно му відно шенні подібні до Кальцію. Че рез це дов го жи -
ву чий 90Sr заб руд нює грунт, про ни кає у при родні во ди, а то му ство -
рює ре аль ну заг ро зу при без ко нт роль но му вжи ванні грибів, трав,
ягід та овочів, ви ро ще них у заб руд не них зо нах, і пит ної во ди.

Для ри би спо лу ки Стронцію ви я ви лись ма ло ток сич ни ми.
Мак си маль на кон це нт рація, яка при постійно му впли вові про тя -
гом скіль ки зав год но три ва ло го ча су не вик ли кає по ру шен ня біохі -
міч них про цесів у во дой мищі, для SrCI2, Sr(NO3)2, SrSO4, SrCO3 —
26 мг/л.

В ор ганізмі лю ди ни Стронцій на ко пи чуєть ся у кістковій тка нині.
Спо лу ки Стронцію після їх вве ден ня в шлу нок вик ли ка ють йо -

го роз лад, далі блю ван ня і навіть па раліч, але ток сич на дія
Стронцію ви ра же на мен ше, ніж роз чин них спо лук Барію. Част ко -
во заміщу ю чи Кальцій у кістках, 90Sr ура жує кістко вий мо зок і вик -
ли кає тяжкі хво ро би кро вот вор ної сис те ми (лей ко зи) та ос те о сар -
ко му (рак кістки) у дітей. Рівень заб руд нен ня 90Sr по ве рх не вих вод
згідно норм радіаційної без пе ки — 4,0.10–10 Кі/л. При вве денні
гост ро е фек тив них кіль кос тей 90Sr піддослідним тва ри нам спос те рі -
га ли ти пові кар ти ни гост рої про ме не вої хво ро би. У крові — лей ко -
пенія, лімфо пенія, нейт ро пенія, ре ти ку ло пенія, зго дом роз ви ва -
єть ся анемія, РОЕ прис ко ре на, ски пан ня крові за повіль не не, об’єм
плаз ми збіль ше ний. У різно манітних тка ни нах ор ганізму — кро во -
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ви ли ви, нек робіоз, нек роз, за пальні осе ред ки; дест рукція кістко во -
го моз ку (зни жен ня кро вот вор них клітин та ін. па то логічні зміни).

90Sr вик ли кає серйозні по ру шен ня у про цесі роз вит ку пло ду і но-
во на род же них.

Хронічні ефек тивні до зи 90Sr, які не вик ли ка ють знач но го ско ро чен -
ня жит тя, суттєво впли ва ють на стан функції печінки і ни рок, ней ро -
ен док рин ну сис те му, імун ну ре ак тивність, спер ма то ге нез і ово ге нез.

Щоб змен ши ти зас воєння куль тур ни ми рос ли на ми 90Sr, грун ти
зон заб руд нен ня підда ють нор мо ва но му вап ну ван ню. Кількість
вап на виз на чаєть ся аг рохімічним скла дом грун ту.

Для Стронцію ГДКв — 7,0 мг/л, клас не без пе ки 2; для гідрок -
си ду нітра ту і ок си ду стронцію ГДКр.з — 1 мг/м3 для кож ної спо лу -
ки ок ре мо, клас не без пе ки 2; для кар бо на ту (клас не без пе ки 4),
суль фа ту (клас не без пе ки 4) і фос фа ту (клас не без пе ки 3) ГДКр.з —
6,0 мг/м3 для кож ної спо лу ки ок ре мо.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ І ВПЛИВ БАРІЮ 
НА НАВ КО ЛИШНЄ СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕ. 

ТОК СИЧНІСТЬ І ГРА НИЧ НО ДО ПУС ТИ МА 
КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ СПО ЛУК БАРІЮ

Шев чен ко С.О., 5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія 
ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,

Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433
На у ко вий керівник: Габ А.І., к.х.н., 

доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Ос новні дже ре ла заб руд нен ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща
Барієм — стічні во ди різних ви роб ництв: хімічно2фар ма цев тич но го, наф -
тохімічно го, ме та лургійно го, ла ко фар бо во го, ми ло вар но го, полі гра фічно -
го, гу мо во технічно го. В ор ганізмі лю ди ни зна хо дить ся біля 16 мг Барію,
~70% яко го на ко пи чуєть ся у кістках. Знач на кількість Барію зна хо -
дить ся у го на дах і пігментній обо лонці ока. З ор ганізму Барій ви во дить -
ся повіль но. Барій про ни кає че рез пла цен ту корів, виділяєть ся з мо ло ком.

Annotation. The main sources of environmental pollution by Barium are
sewage from various industries: chemical and pharmaceutical, petrochemi-
cal, metallurgical, paint and varnish, soap, printing, rubber and technical.
In the human body there is about 16 mg of barya, ~ 70% of which is accu-
mulated in the bones. A significant amount of Barium is found in gonads and
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pigmentation of the eye. From the body Barium is displayed slowly. Barium
penetrates the placenta of cows, excreted with milk.

Рос ли ни мо жуть на ко пи чу ва ти Барій до 5 мг/кг, як що він над -
хо дить у грунт з пес ти ци да ми і доб ри ва ми. У ць о му ви пад ку не без -
печні ру хомі фор ми Барію, тоб то ре чо ви ни, які роз чинні у воді і ди -
соціюють з ут во рен ням іона Ва2+, фос фа ти і суль фа ти Барію не
є не без печ ни ми, бо во ни є не ру хо ми ми фор ма ми Барію.

Після аварійно го ви ки ду Чор но бильсь кої АЕС у довкілля пот ра -
пи ли ізо то пи Барію з ма со ви ми чис ла ми 138–142, які є про дук та ми
ділен ня Ура ну. Се ред них 6,35% скла дає 140Ва, період напівроз па ду
яко го — 12,74 до би. Цей ізо топ че рез 15 днів при хо дить у рівно ва гу
зі своїм дочірним про дук том 140La. В обміні ізо то пи Барію ве дуть
се бе подібно до Кальцію та Стронцію, але у кров всмок ту ють ся
у мен ших кіль кос тях, а ви во дять ся швид ше. У крові радіоак тивні
ізо то пи Барію (всі во ни ко рот ко жи вучі) зв’язу ють ся з білка ми плаз -
ми, крім гло булінів.

Дію радіоак тив них ізо топів Барію спос теріга ли на тва ри нах
(щу рах). Гострі фор ми ура жен ня ха рак те ри зу ва лись па то логічни ми
зміна ми крові, швид ким але ми ну чим пригнічен ням кро вот во рен -
ня, ге мо рагічним діате зом.

При підострій формі ура жен ня радіоак тив ним Барієм у кро вот -
вор них ор га нах пе ре ва жа ють відновні про це си, внаслідок чо го че -
рез 40–50 діб пе ри ферійна кров нор малізуєть ся. Але у цей період
спос терігатьс ся нес пе цифічні за пальні про це си бак теріаль ної при -
ро ди. Як що про ме не ва хво ро ба пе ре бу ває у хронічній фазі вна -
слідок дії 140Ва, то ут во рю ють ся зло якісні та доб ро якісні пух ли ни
різних тка нин (хонд ро сар ко ма бед ра, папіло ма се чо во го міху ра)
і гі перп лас тичні пух линні зміни кро вот вор ної тка ни ни (лей кемія)
в ок ре мих тва рин, які про жи ли біль ше 200 діб.

Мак си маль на кон це нт рація, яка при постійно му впли вові про -
тя гом скіль ки зав год но три ва ло го ча су не вик ли кає по ру шен ня біо -
хімічних про цесів у во дой мищі скла дає для BaCl2 I BaCO3 10 мг/л.
Для ок ре мих предс тав ників гідрос фе ри солі Барію ток сичні у мен -
ших до зах, нап рик лад, кон це нт рації со лей 1:5000 і навіть 1:50 000
зни щу ють мо люс ка, для вод них рос лин кон це нт рація BaCl2 10 мг/л
є ток сич ною.

Во до роз чинні солі Барію — хло рид, нітрат, кар бо нат, сульфід —
ду же от руйні. При гост ро му от руєнні ура жу ють ся міокард, нер во ва
сис те ма (мо зо чок), су ди ни, а при хронічно му — кістко ва тка ни на,
го на ди, печінка, роз ви ваєть ся гіпо каліємія. BaCl2 вик ли кає підви -
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щен ня про ник ності су дин, що приз во дить до кро во ви ливів і наб ряків.
Барій витісняє з кісток Кальцій і Фос фор, що вик ли кає ос те о по роз,
про хо дить че рез пла цен тар ний бар’єр, має слаб ку му та ген ну дію.
Надмір Барію у грунті, воді та кор мах, особ ли во у поєднанні з над -
міром у них Стронцію, мо же приз вес ти до по ру шень кальцієво го
обміну і важ ко го ура жен ня кістко вої сис те ми (урівсь кої хво ро би).

При гост ро му от руєнні лю ди ни Барієм че рез рот спос теріга ли:
сли но те чу, паління у роті і стра во ході, болі у шлун ку, коль ки, ну до -
ту, блю ван ня, про нос, підви ще ний тиск, твер дий неп ра виль ний
пульс, су до ми, ряс ний хо лод ний піт, м’язо ву слабкість, роз лад хо -
ди, зо ру і мо ви, за диш ку, за па мо ро чен ня, шум у ву хах, мож ливі па -
ралічі нижніх кінцівок, потім ту ло ви ща і верхніх кінцівок. У важ ких
ви пад ках смерть нас ту па ла у перші го ди ни або до би. 

До за 0,2–0,5 г хло ри ду барію при прий манні усе ре ди ну вик ли -
кає от руєння, а до за 0,8–0,9 г є смер тель ною. Для кар бо на ту барію
ток сич на до за скла дає 0,2–0,5 г, а смер тель на 2–4 г. 

Хронічні от руєння Барієм відомі на прик ла дах дії роз чин них
спо лук Барію на їх ви роб ництві та у про цесі зас то су ван ня. Осо би,
які пра цю ва ли з со ля ми Барію, скра жи лись на под раз нен ня верхніх
ди халь них шляхів, очей і шкіри, го лов ний біль, за па мо ро чен ня, по -
ру шен ня сну, ни ючі болі в об ласті сер ця. Ті, хто пра цю вав з хло ри -
дом барію, крім наз ва них про явів от руєння скар жи лись на рідкий
стул, без сон ня, відсутність апе ти ту. У ба гать ох з них ви яв ле на ве ге -
та тив ноUсу дин на дис тонія, зміни крові, стійка брадікардія, полі нев -
ри ти та ток сичні ен це фа ло патії. У робітниць барієво го ви роб ни цт -
ва збіль ше но чис ло ви падків по за мат ко вої вагітності, ви киднів
і ток си козів дру гої по ло ви ни вагітності; у чо ловіків — зни жен ня
ста те вої ак тив ності. Хронічну дію на робітників, яка бу ла не так
чітко ви ра же на, спос теріга ли і у ви роб ництві суль фа ту барію. До ве -
де но, що у місце вос тях з ви со ким вмістом Барію у воді (2–10 мг/л)
ви ща смертність від сер це воUсу дин них зах во рю вань. Лей ко зи у 8 ра -
зів частіше зустріча ють ся у тій сільській місце вості, де для бо роть би
з шкідни ка ми зас то со ву ва ли BaCl2. Мож ливі та кож зах во рю ван ня
у будівель ників, які кон так ту ва ли зі шту ка тур кою, для ви го тов лен -
ня якої ви ко рис то вуєть ся Барій.

Для Барію ТДКа.п — 0,004 мг/м3, ГДКв — 0,1(с.Uт.) мг/л, клас
не без пе ки 2; для гідрок си ду барію ГДКр.з — 0,1 мг/м3, клас не без -
пе ки 2.
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БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ТАЛІЮ. 
ТОК СИЧНІСТЬ І ГРА НИ ЧО ДО ПУС ТИ МА КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ

СПО ЛУК ТАЛІЮ

Шев чен ко С.О., 5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія 
ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,

Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433
На у ко вий керівник: Нікуліна Г.Ф., к.т.н., доцент кафедри сучасної інженерії та

нанотехнологій, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. До бо ве над ход жен ня Талію в ор ганізм лю ди ни за нор -
маль них умов з про дук та ми хар чу ван ня і во дою скла дає 1,6–2,0 мкг,
з повіт рям, що вди хаєть ся, — 0,05 мкг. Кількість Талію в ор ганізмі
лю ди ни ма сою 75 кг до ся гає в се реднь о му 0,1 мг. Період напіввиділен ня
Талію з ор ганізму лю ди ни — 3,3–4,0 до би. Виділяєть ся Талій пе ре важ -
но че рез нир ки та ки шеч ник. Талій з’яв ляєть ся в ор ганізмі внаслідок
тех но ген но го впли ву нав ко  лишнь о го се ре до ви ща і не є нор маль ним еле -
мен том біологічних струк тур.

Annotation. The daily intake of thallium in the human body under nor-
mal conditions with food and water is 1.6–2.0 мg, with inhaled air — 0.05 мg.
The amount of thallium in the human body weighing 75 kg reaches an average
of 0.1 mg. The half2life of Taliya from the human body is 3.3–4.0 days.
Tallium is allocated mainly through the stomach and intestines. Thallium
appears in the body as a result of anthropogenic environmental impact and is
not a normal element of biological structures.

Талій і солі Талію лег ко всмок ту ють ся че рез сли зові обо лон ки
шлун ко воUкиш ко во го трак ту, че рез шкіру і че рез епітелій верхніх
ди халь них шляхів. За сту пе нем троп ності до них 204TI ор га ни і тка -
ни ни розміщу ють ся у по ряд ку: нир ки> сім’яни ки>печінка>се -
лезінка>прос та та>го лов ний мо зок> шерсть. Талій швид ко всмок -
туєть ся з крові, роз поділяєть ся по ор га нах, кон це нт ру ю чись
у нир ках і слин них за ло зах. Потім відбу ваєть ся пе ре роз поділен ня
Талію і йо го де по ну ван ня у кістках і во лоссі. У міжклітинній рідині
Талій всту пає у спо лу ки з аміно кис ло та ми, у кістках відкла даєть ся
у виг ляді фос фа ту. 

Після внутрішнь о вен но го вве ден ня щу рам 61% Талію роз -
поділя лось в ерит ро ци тах, а 39% — у плазмі. Мак си маль на кон це -
нт рація Талію у м’язах спос терігаєть ся між 4 і 8 го ди на ми після вве -
ден ня, а у моз кові — приб лиз но че рез 24 г після вве ден ня.

При смер тель но му от руєнні у лю ди ни най ви щий вміст Талію був
у нир ках, а потім у серці.
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Вста нов ле но, що роз поділен ня Талію у тка ни нах за ле жить від до зи.
Три валість виділен ня Талію з ор ганізму лю ди ни мо же до ся га ти

1 ро ку. 
Талій — от ру та, яка вра жає цент раль ну та пе ри ферійну нер во ву

сис те ми, нир ки та киш ко вий тракт.
При гост ро му от руєнні лю ди ни ос нов ни ми шля ха ми над ход жен -

ня є ен те раль ний, інга ляція па ри, пи лу, всмок ту ван ня че рез шкіру.
Гострі про мис лові от руєння зустріча ють ся рідко. Оз нак та ко го от ру єн -
ня так ба га то, що вста но ви ти діаг ноз бу ває до сить важ ко. Спо чат ку на -
с тупа ють дис пеп тичні яви ща — ано рексія, гаст ро ен те ри ти з про но сом,
ну до та, блю ван ня, па рок сиз мальні болі у жи воті; де ко ли відмі чаєть ся
олігурія. Далі, після 8–40 г від по я ви пер ших оз нак нас ту па ють роз ла -
ди нер во вої сис те ми — без сон ня, різка слабкість, нес покій, па рес тезії,
роз лад хо ди (атаксія), тремтіння, де ко ли су до ми, м’язові болі. Мо жуть
з’яви тись психічні роз ла ди, аж до деліUріоз них станів, відмічаєть ся ли -
хо ман ка. Нас ту па ючі по ру шен ня ди хан ня і кро во обігу на рос та ють
і закінчу ють ся ко мою і смер тю на 7–10 день після по чат ку от руєння.
Як що пост раж да лий ви жив, то про тя гом 7–10 днів спос теріга ють ся
ви ра жені нев ро логічні роз ла ди у виг ляді го лов них болів, атаксії, тре -
мо ру, па рес тезій, полінев ритів, м’язо вої ат рофії. Мо жуть ви ник ну ти
гострі інфарк ти міокар ду, гіпер тензія, ано рексія, відсутність нічно го
сну, дрімо та вдень. Відміча ють ся роз ла ди функцій че реп ноUмоз ко вих
нервів, пто зи, нев ри ти, мож ливі па ралічі об лич но го нер ва.

У нас тупні 2–3 тижні мо жуть спос теріга тись гіпер тензія, тахі -
кардія, роз пу хан ня і болі у суг ло бах (пе ре важ но верхніх кінцівок),
різні психічні по ру шен ня, шкірні про я ви у виг ляді лу щен ня, трі -
щин у ку точ ках ро та, ко рич не вої пігмен тації, гіпер ке ра то зу до лонь
і підо шов. Роз ви ваєть ся об лисіння, зник нен ня підпа хо во го або
лоб ко во го во ло ся но го пок ривів, медіаль ної або ла те раль ної тре ти -
ни брів (це вва жа ють най ха рак тернішою симп то ма ти кою для вста -
нов лен ня ос та точ но го діаг но зу). Відмічаєть ся по я ва білих по пе реч -
них смуг на нігтях. Роз ви ваєть ся при хо ва ний діабет, глю ко зурія,
ура жен ня ни рок — ге ма турія, уробілінурія, по я ва у сечі циліндрів,
аце то но вих тіл, з бо ку крові — анемія. Мо жуть бу ти по ру шен ня зо -
ру. Віднов лен ня от руєних мо же бу ти пов ним або з за лиш ко ви ми
яви ща ми — атаксією, тре мо ром.

Як що виділен ня Талію з се чею пе ре ви щує 10 мг на до бу, то от ру -
єння вва жаєть ся важ ким. Талій виділяєть ся з се чею про тя гом 3–5 мі -
сяців після от руєння і дов ше. На роз тині — за па лен ня сли зо вої обо -
лон ки ки шеч ни ка, екхімо зи і наб ряк у міокарді, ат рофічні зміни
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шкіри і підшкірної клітко ви ни, дист рофічні та де ге не ра тивні зміни
в па ренхіма тоз них ор га нах, де ге не рація ру хо вих і чут ли вих пе ри фе -
рійних нер во вих во ло кон. В го лов но му моз кові — наб ряк, чис ленні
діапе дезні кро во ви ли ви, осе ред ко ва проліфе рація глії, дист рофічні
зміни у ней ро нах, хро ма толіз ней ронів мо тор ної зо ни ко ри та де я ких
підкор ко вих центрів. У ле ге нях — ме тап лазія епітелію бронхів, у міо -
карді — проміжний про дук тив ний міокар дит. У во лоссі, яке ви па -
ло, гістогічно ви яв ляєть ся ве ре те но подібне здут тя ко ре не вої час ти -
ни зі знач ним відкла дан ням у нь о му чор но го пігмен та.

Се реднь ос мер тель на до за для до рос лої лю ди ни, з вра ху ван ням
індивіду аль ної чут ли вості скла дає 0,5–3,0 г. 

Хронічний вплив Талію відбу ваєть ся пе ре важ но у ви роб ни чих
умо вах внаслідок вди хан ня пи лу чи ае ро золів, які містять Талій, або
аб сорбції роз чинів че рез шкіру. Мож ли ве та кож про ков ту ван ня
Талію з хар чо ви ми про дук та ми та пит ною во дою.

Для Талію ГДКв — 0,0001 (с.Uт.) мг/м3, клас не без пе ки 1; для
броміду, йо ди ду талію (у пе ре ра хун ку на Талій) ГДКр.з — 0,01 мг/м3,
клас не без пе ки 1; для кар боUна ту талію (у пе ре ра хун ку на Талій)
ТДКа.п — 0,004 мг/м3, клас не без пе ки 1.

ВИ КО РИС ТАН НЯ ГЛО ДУ 
В ОЗ ДО РОВ ЧО МУ ХАР ЧУ ВАННІ ЛЮ ДИ НИ

Юліна А.І.,
к.т.н., до цент, до цент ка фед ри тех но логії хар чу ван ня 

Інже нер но2тех но логічно го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
1tx@ukr.net

Ано тація. Ро бо та прис вя че на мож ли вості ви ко рис тан ня гло ду в бо -
рош няні кон ди терські ви ро би приз на чені для оз до ров чо го хар чу ван ня. Глід
ду же цінна куль ту ра, яка по ки не знайш ла ши ро ко го роз пов сю джен ня
в хар чу ванні. Ви го тов ленні ви ро би із сир но го тіста з до да ван ням 15% пю -
ре гло ду, здатні зба га ти ти раціон лю ди ни мак ро2мікро еле мен та ми особ -
ли во кро вот вор ни ми, які за до воль ня ють ор ганізм на 25% ден ної нор ми. 

Annotation. The work is devoted to the possibility of using hawthorn in
flour confectionery products intended for health nutrition. Hedge is a very va -
luable culture, which has not yet found widespread in the diet. The produc-
tion of cheese dough products with the addition of 15% hawthorn mushrooms,
capable of enriching the human diet with macro2microelements, especially
hematopoiesis, which satisfy the body by 25% of the daily norm.

Сло во глід з грець кої мо ви оз на чає силь ний, міцний. 
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Наші прадіди ціну ва ли йо го за зцілен ня від ба гать ох не дугів,
особ ли во від хво роб сер ця. 

Глід ши ро ко роз пов сюд же ний в Ук раїні і ви ко рис то вуєть ся
в ос нов но му як лікарсь ка рос ли на. Всі час ти ни гло ду зас по ко ю ють
нер во ву сис те му, пок ра щу ють сон, зни жу ють рівень хо лес те ри ну
в крові, нор малізу ють ро бо ту щи то вид ної за ло зи. Го лов на цінність
гло ду по ля гає в на яв ності в нь о му ур со ло вої кис ло ти (вітамін В9)
ду же рідкісної і не замінної для здо ров’я. Низькі рівні кис ло ти в ор -
ганізмі лю ди ни мо жуть при во ди ти до урод же них де фектів, деп ресії,
анемії, ви со ко го тис ку, ра ку. 

Рос ли на во лодіє низь кою ток сичністю, прак тич но відсутні
побічні ефек ти і здатність ку му ляцій в ор ганізмі.

Ви ко рис тан ня гло ду в хар човій про мис ло вості ду же об ме же но.
В підприємствах хар чу ван ня з плодів гло ду го ту ють ком по ти, же ле,
ва рен ня.

Ме тою да ної ро бо ти є роз роб ка тех но логій для оз до ров чо го хар-
чу ван ня лю ди ни і ре цеп тур страв з ви ко рис тан ням гло ду. Об’єктом
досліджен ня бу ло об ра но сир не тісто з до да ван ням гло ду в кіль кості
15% до ма си тіста.

Стиглі пло ди гло ду після підго тов ки до во ди ли до кипіння з не -
вели кою кількістю во ди, подрібню ва ли блен де ром, про ти ра ли крізь
си то. От ри ма не пю ре змішу ва ли з мас лом, м’яким си ром, жовт ка ми
яєць, цук ром, зби ва ли, а потім змішу ва ли з род зин ка ми та бо рош ном
просіяним ра зом з роз пу шу ва чем для тіста, до да ва ли зби тий в стійку
піну яєчний білок, пе ремішу ва ли. Го то ве тісто вик ла да ли в підго -
тов лені порційні (або од ну ве ли ку) фор ми і випіка ли при t 180–200° С,
30–40 хви лин. Ви пе чені та охо лод жені штучні сирні кек си або пу -
динг по си па ли цук ро вою пуд рою, пу динг наріза ли і тес ту ва ли ви -
ро би за якістю ор га но леп тич ним ме то дом.

Ре цеп тур ний склад і оцінка якості роз роб ле них ви робів на ве -
де но в таб лиці.

Тес ту ван ня якості го то вих ви робів по ка за ло, що пю ре гло ду
впли ну ло на нез начні зміни коль о ру і кон сис тенції ви ро бу.

Колір на розрізі був більш тем но го за ба рв лен ня що лег ко мож -
на вип ра ви ти, шля хом до да ван ня ка каоUпо рош ку в тісто, кон сис -
тенція ви робів більш по рис та в порівняні з конт роль ним зраз ком. 

Порівню ючи склад міне раль них ре чо вин гло ду з нор ма ми, які
ре ко мен ду ють лю дині для що ден но го спо жи ван ня, мож на відміти -
ти, що він ба гат ший на кальцій, магній, калій, се лен, і особ ли во на
кро вот вор не залізо, ко бальт, цинк, мідь, мар га нець, які пок ри ва ють
до 25%ден ної нор ми.
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Таб ли ця 1 — Ре цеп тур ний склад сир ної ма си і тес ту ван ня якості го то вих ви робів

Плід ду же ба га тий на ка ро тин (провітамін А), який мо же за до воль-
 ни ти ден ну нор му на 280% (ста кан плодів — 150 г). При злов жи ванні
мо же ви ник ну ти го лов ний біль, за па мо ро чен ня, сон ливість, слабкість.

Та ким чи ном ви ко рис тан ня пю ре гло ду у ви ро би із сир но го тіста
доз во ляє по пов ни ти ор ганізм лю ди ни біологічно цінни ми про дук та ми.

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЦИН КУ. ТОК СИЧНІСТЬ І ГРА НИЧ НО
ДО ПУС ТИ МА КОН ЦЕ НТ РАЦІЯ СПО ЛУК ЦИН КУ

Ясь ко О.М., 5 курс, гру па НТ211/17М, спеціальність «Хімічна тех но логія 
ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,

Інже нер но2тех но логічний інсти тут, м. Київ, к.тел. (044)24249433
На у ко вий керівник: Габ А.І., к.х.н., 

доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Цинк бе ре участь у фер мен та тив них про це сах ор га нізму.
Впли ває на син тез інсуліну, стан су дин ної обо лон ки ока, на фор му ван ня
та роз ви ток ста те вих ор ганів. Надмірні кіль кості Цин ку ток сич ні.
В ос нові цин ко вих от руєнь ле жать кон ку рентні відно си ни Цин ку з ін ши-
ми ме та ла ми. Хло рид цин ку аг ре сив но діє на сли зові обо лон ки хар чо во го
трак ту і шкіру нав ко ло ро та, він вик ли кає опік сли зо вих обо ло нок,
коль ки у жи воті, блю ван ня з домішкою крові, силь не збуд жен ня, потім
жов ту ху, болі у кінцівках, анурію. 

Annotation. Zinc is involved in the enzymatic processes of the body. Affects
the synthesis of insulin, the state of the vasculature of the eye, the formation
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Найменування 
сировини

Кількість 
сировини, г 

Показники 
якості 

Оцінка 
якості, бал.

Борошно в/г 240 Зовнішній вигляд 5,0 

Цукор 220 Колір 4,8

Сир 18%-ої жирності 220 Консистенція 5,0

Пюре глоду 200 Запах 4,9

Масло вершкове 100 Смак 5,0

Яйця 120

Загальна оцінка,
бал

9
Родзинки 150

Пудра цукрова 10

Сода харчова 1,5

Вихід готових виробів 10 шт



and development of genital organs. Excessive amounts of zinc are toxic. Zinc
poisoning is based on the competitive relationship of zinc with other metals.
Zinc chloride acts aggressively on the mucous membranes of the digestive
tract and the skin around the mouth; it causes burns of mucous membranes,
colic in the abdomen, vomiting with an admixture of blood, strong excitation,
then jaundice, pain in the limbs, anuria.

Вміст Цин ку в ор ганізмі до рос лої лю ди ни скла дає 1–2,5 г. 30%
де по нуєть ся у кістках, 60% у м’язах. Цинк всмок туєть ся у два над -
ця ти палій кишці і у верхнь о му відділі тон кої киш ки. У печінці час -
ти на Цин ку де по нуєть ся, час ти на транс фор муєть ся в ме та лобілкові
комп лек си, зок ре ма, ме та ло ен зи ми. Транс пор туєть ся Цинк кров’ю
у виг ляді комп лексів з білка ми і ли ше нез нач на кількість містить ся
в іонній формі. Вміст Цин ку у не роз ве деній крові 700–800 мкг %;
з цієї кіль кості 75–85% зна хо дить ся в ерит ро ци тах, 17–22% в плазмі
і 3% в лец ко ци тах. В ор ганізмі Цинк роз поділяєть ся нас туп ним чи ном
(мкг %): над нир кові за ло зи — 6, кістки — 66, мо зок — 13, шлун ко -
воUкиш ко вий тракт — 21, сер це — 27, нир ки — 37, печінка — 38,
лімфо вуз ли — 14, м’язи — 48, яєчник — 12, пе редміху ро ва за ло за —
87, шкіра — 6, спер ма — 125. Вміст Цин ку у во лоссі — до 175 мкг/г.
З віком вміст Цин ку в ор ганізмі зрос тає. Ви во дить ся Цинк в ос нов -
но му че рез ки шеч ник (10 мг/до бу), з се чею (0,3–0,6 мг), з по том
(у жа ру до 2–3 мг). Ви во дить ся Цинк та кож з мо ло ком: се ред ня кон -
це нт рація у ко ров’ячо му мо лоці 3–5 мг/л, у жіно чо му — 1,63 мг/л.

Цинк мо же яв ля ти му та ген ну та он ко ген ну не без пе ку, йо го го -
на до ток сич на дія про яв ляєть ся зни жен ням рух ли вості спер ма то зоїдів
і їх здат ності про ни ка ти в яй цекліти ну (а, зна чить, і заплідню ва ти її).

Мак си маль на кон це нт рація у воді, яка при постійно му впли -
вові про тя гом скіль ки зав год но три ва ло го ча су не вик ли кає по ру -
шень біохімічних про цесів, для ZnO — 5 мг/л, для ZnCl2 — 10 мг/л.

Як що верхній шар грун ту містить 8 — 13 мас. %. Цин ку, то це
знач но змен шує за галь не чис ло мікро ор ганізмів у нь о му. Вплив
підви ще них кон це нт рацій Цин ку на мікро ор ганізми і мікро фа у ну
грун ту зни жує її ро дючість, що в умо вах помірно го кліма ту зни жує
уро жай сільсь ко гос по дарсь ких куль тур на 20–47%. Ряд рос лин ма -
ють здатність кон це нт ру ва ти Цинк, нап рик лад, гвоз дичні та хрес -
тоцвітні рос ли ни.

Спо лу ки Цин ку силь но пош код жу ють жаб ра ри би, вик ли ка ють
навіть її за ги бель. Ри бу мож на вря ту ва ти, як що її у стадії оп ро ки нен ня
відра зу пе ре нес ти у свіжу во ду. Ток сичність Цин ку підси лю ють іони
куп ру му та ніке лю. Кон це нт рація 15 мг/л про тя гом 8 г смер тель на
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для всіх риб, а для плот ви — 1 мг/л. У м’якій воді Цинк ток сич ний для
фо релі у кон це нт рації 0,15 мг/л, у твердій воді ЛК50 = 4,76 мг/л.
Хло рид цин ку ток сич ний для рав ликів і ра ко подібних при кон це нт -
рації 0,2 мг/л. Цинк здатні на ко пи чу ва ти уст риці, а вжи ван ня та ких
уст риць мо же вик ли ка ти інток си кацію.

Поміче на ток сичність цин ко во го пи лу при інга ляційно му впли -
вові на тва рин.

Ае ро золі ме талічно го цин ку, ок си ду або хло ри ду цин ку вик ли ка -
ють гострі інга ляційні от руєння у лю ди ни. У ви пад ку дії ок си ду цин ку
во ни про яв ля ють ся у виг ляді симп томів, ти по вих для ли вар ної ли хо -
ман ки: со лод ку ва тий смак у роті, біль і наб ряклість суг ло бів, ге мо ра -
гіч ні ви си пан ня в об ласті стоп, по га ний апе тит, іноді силь на спра га,
по чут тя вто ми, стис нен ня і стис ку ю чий біль у гру дях, сон ливість, су -
хий ка шель. Потім період, три валість яко го за ле жить від важ кості от -
руєння і мо же бу ти від 1 до 4–5 г, змінюєть ся ста ном, ко ли хво ро го мо -
ро зить, тем пе ра ту ра піднімаєть ся до 37–38° С (іноді 40° і ви ще), зі ни ці
очей роз ши рені, сли зові обо лон ки кон’юк ти ви очей, глот ки і об лич чя
гіпе ремійо вані. У сечі з’яв ля ють ся цу кор, ге ма то порфірин, уро білін;
у кро ві знач но підви щуєть ся вміст цук ру; де ко ли спос тері га єть ся збіль -
 шен ня печінки. Та кий стан час то тяг неть ся про тя гом 2–3 днів. У за леж -
ності від індивіду аль них особ ли вос тей ор ганізму, а та кож кон це нт рації
па ри цин ку клінічна кар ти на от руєння мо же бу ти до сить різ но -
манітною. У за гиб лих при важ ко му от руєнні ви яв лені наб ряк про між -
ної тка ни ни ле гень, дест рукція і ме тап лазія аль ве о ляр но го епітелію.

При пот рап лянні суль фа ту цин ку у шлу нок з’яв ляєть ся ну до та,
блю ван ня, про нос іноді з те нез ма ми і домішкою крові. При смер -
тель них наслідках на роз тині — важкі пош код жен ня сли зо вої обо -
лон ки шлун ко воUкиш ко во го трак ту, аж до нек ро зу, оз на ки роз ла ду
моз ко во го кро во обігу. Відо ме ма со ве от руєння у США їжею, яку го -
ту ва ли і зберіга ли у по суді з оцин ко ва ним пок рит тям, у ць о му ви -
пад ку під дією кис лот їжі ут во рю вав ся ZnSO4. Мож ли ве от руєння
кис ли ми про дук та ми, нап рик лад, фрук то вою пас тил кою, при ви -
го тов ленні та зберіганні їх в оцин ко ва но му по суді. 

ГДК цин ку в де я ких хар чо вих про дук тах, мкг/кг: про дук ти
рибні — 40,0; м’ясні — 100,0; мо лочні — 5,0; зер но і кру па — 50,0;
ово чі — 10,0; фрук ти — 10,0.

Для кар бо на ту цин ку ТДКр.з — 2,0 мг/м3, клас не без пе ки 3, для
нітра ту цин ку ТДКр.з — 0,5 мг/м3, клас не без пе ки 2; для ок си ду
цин ку ГДКр.з — 0,5 мг/м3, клас не без пе ки 2; для суль фа ту цин ку
ГДКр.з — 5,0 мг/м3, клас не без пе ки 3.
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СЕКЦІЯ VIІ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ  
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

НЕ ОБХІДНІСТЬ ВИ КО РИС ТАН НЯ 
ІНФОР МАЦІЙНО<КО МУНІКАЦІЙНИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ 

В ІНКЛЮ ЗИВНІЙ ОСВІТІ

Ге де ле вич Є.В.
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна», 

вик ла дач ка фед ри фінансів і кре ди ту
elen_lu@ukr.net

Ано тація. Су час ний період роз вит ку суспільства ха рак те ри зу єть -
ся по си лен ням ролі інфор мації і знан ня, інтен сив ним роз вит ком тех но -
логій, інфор ма ти зацією усіх сфер людсь кої життєдіяль ності, зок ре ма
освітньої га лузі. Ви ко рис тан ня інфор маційно2ко мунікаційних тех но ло -
гій відкри ває ши рокі мож ли вості для пок ра щен ня якості освіти, її від -
кри тості й дос туп ності, що є особ ли во зна чу щим для дітей з особ ли -
ви ми пот ре ба ми.

Annotation. The current period of social development characterized by
the growing role of information and knowledge intensive technology develop-
ment, computerization of all spheres of human activity, including the educa-
tional sector. Information and communications technology opens up opportu-
nities to improve the quality of education and its openness and accessibility,
which is especially important for children with special needs.

На су час но му етапі Ук раїна пе ре бу ває в стані інфор ма ти зації
суспільства. Інфор ма ти зація суспільства — це перс пек тив ний шлях
до еко номічно го, соціаль но го та освітнь о го роз вит ку. Інфор ма ти за -
ція освіти спря мо вуєть ся на фор му ван ня та роз ви ток інте лек ту аль -
но го по тенціалу нації, удос ко на лен ня форм і змісту нав чаль но го
про це су, впро вад жен ня комп’ютер них ме тодів нав чан ня та тес ту -
ван ня, що на дає мож ливість вирішу ва ти проб ле ми освіти на ви що -
му рівні з ура ху ван ням світо вих ви мог.
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Ви ник нен ня та роз ви ток інфор маційно го суспільства (ІС) при -
пус кає ши ро ке зас то су ван ня інфор маційноUко мунікаційних тех но -
логій (ІКТ) в освіті, що виз на чаєть ся ба гать ма чин ни ка ми.

По<пер ше, впро вад жен ня ІКТ у су час ну освіту суттєво прис ко -
рює пе ре да ван ня знань і на ко пи че но го тех но логічно го та соціаль -
но го досвіду людства не тіль ки від по коління до по коління, а й від
однієї лю ди ни до іншої.

По<дру ге, су часні ІКТ, підви щу ю чи якість нав чан ня й освіти,
да ють змо гу лю дині успішніше й швид ше адап ту ва ти ся до нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща, до соціаль них змін. Це дає кожній лю дині
мож ливість одер жу ва ти не обхідні знан ня як сь о годні, так і в пост -
індустріаль но му суспільстві.

По<третє, ак тив не й ефек тив не впро вад жен ня цих тех но логій
в освіту є важ ли вим чин ни ком ство рен ня но вої сис те ми освіти, що
відповідає ви мо гам ІС і про це су мо дернізації тра диційної сис те ми
освіти.

Важ ливість і не обхідність впро вад жен ня ІКТ у нав чан ня об ґрун -
то вуєть ся міжна род ни ми екс пер та ми і вче ни ми. ІКТ тор ка ють ся всіх
сфер діяль ності лю ди ни, але, ма буть, найбільш силь ний по зи тив -
ний вплив во ни ма ють на освіту, оскіль ки відкри ва ють мож ли вості
впро вад жен ня аб со лют но но вих ме тодів вик ла дан ня і нав чан ня.

Як свідчать досліджен ня уче них, ос нов ни ми нап ря ма ми фор му-
ван ня перс пек тив ної сис те ми освіти, що ма ють прин ци по во важ -
ли ве зна чен ня для Ук раїни, кот ра нині пе ре бу ває на етапі склад них
еко номічних пе рет во рень, є такі:

— підви щен ня якості освіти шля хом її фун да мен талізації, ін -
фор му ван ня учнів і сту дентів про су часні до сяг нен ня на у ки у біль -
шо му об сязі та швид ши ми тем па ми;

— за без пе чен ня орієнтації нав чан ня на нові тех но логії ІС і на -
сам пе ред на ІКТ;

— за без пе чен ня біль шої дос туп ності освіти для різних верств
на се лен ня;

— підви щен ня твор чо го по тенціалу освіти [1].
Ви ко рис тан ня інфор маційноUко мунікаційних тех но логій мо же

ста ти суттєвим чин ни ком по зи тив них змін у нав чанні дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми, ад же во ни відкри ва ють ши рокі мож ли вості для
пок ра щен ня якості освіти, її дос туп ності. Як заз на че но в од но му
з до ку ментів ЮНЕС КО, су час ний рівень роз вит ку ІКТ знач но роз ши -
рює мож ли вості для вчи телів та учнів, а та кож вик ла дачів та сту дентів,
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спро щу ю чи дос туп до освітніх та про фесійних да них і відо мос тей;
пок ра щує функціональні мож ли вості та ефек тивність уп равління
за со ба ми нав чан ня; сприяє інтег рації національ них інфор маційних
освітніх сис тем у світо ву ме ре жу; сприяє дос ту пу до міжна род них
інфор маційних ре сурсів в га лузі освіти, на у ки і куль ту ри [2].

Мож на ви ок ре ми ти три ос новні шля хи ви ко рис тан ня ІКТ в ін -
клю зивній освіті:

— у ком пен саційних цілях;
— у ко мунікаційних цілях;
— у ди дак тич них цілях.
Мож ливість ви ко рис тан ня ІКТ у ди дак тич них цілях зу мо ви ла

пот ре бу пе рег ля ду тра диційних підходів до нав чан ня, за по чат ку вав -
ши но ву віху в освітніх пе рет во рен нях. Інно ваційні тех но логії прив -
нес ли різно маніття пе да гогічних стра тегій для нав чан ня дітей з особ -
ли ви ми пот ре ба ми, став ши ре аль ним інстру мен том уп ро вад жен ня
інклю зив ної освіти. Для спри ян ня осо бистісно му роз вит ку, освітні
ініціати ви в рам ках інклю зив но го підхо ду з ви ко рис тан ням ІКТ по -
винні бу ти спря мо вані на за до во лен ня індивіду аль них пот реб, роз -
крит тю індивіду аль них здібнос тей, роз вит ку прий нят них для кож но -
го уч ня (сту ден та) індивіду аль них ефек тив них освітніх стра тегій.

Обізнаність що до різних видів за собів ІКТ, спо собів і шляхів їх ви -
ко рис тан ня відкри ває нові перс пек ти ви як для учнів (сту дентів)
з особ ли ви ми пот ре ба ми, так і для пе да гогів [3]. Для ефек тив но го
впро вад жен ня ІКТ в інклю зив ну освіту не обхідно за без пе чи ти на леж -
ний рівень ІКUком пе те нт ності пе да гогічно го пер со на лу, їх го тов ності
до роз роб лен ня інно ваційних ме тодів нав чан ня, онов лен ня існу ю чих
підходів для ре алізації кон цепції інклю зив ної освіти з ви ко рис тан ням
ІКТ, що ви ма гає по даль ших ґрун тов них на у ко вих досліджень.
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ДОСВІД ПОЛЬЩІ У ВИ КО РИС ТАННІ 
ІНФОР МАЦІЙНО<КО МУНІКАЦІЙНИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ

У РО БОТІ З ДІТЬ МИ, 
ЯКІ МА ЮТЬ ОСОБ ЛИ ВОСТІ У РОЗ ВИТ КУ

Дут ковсь ка Р.В.,
аспірант ка фед ри ко рекційної пе да гогіки та інклю зив ної освіти,

Кам’янець2Подільсь кий національ ний універ си тет імені Іва на Огієнка,
r.dutkovska88@gmail.com

Ано тація. В те зах розг ля да ють ся го ловні особ ли вості вив чен ня
та зас то су ван ня інфор маційно2ко мунікаційних тех но логій (ІКТ) у ро -
боті з діть ми, які ма ють пси хофізичні по ру шен ня, на прик ладі Польщі.
З’ясо ва но діяльність Євро пейсь ко го аген ства для особ ли вих пот реб та
інклю зив ної освіти що до ро бо ти з ІКТ. Виз на че но ме ту зас то су ван ня
ІКТ у нав чанні дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми. Ок рес ле но нап рям ки та
прин ци пи функціону ван ня ІКТ у ро боті з діть ми, які ма ють особ ли -
вості у роз вит ку. Оха рак те ри зо ва но стан вив чен ня досвіду ви ко рис -
тан ня ІКТ у спеціальній освіті Ук раїни.

Annotation. The thesis deals with the main features of the study and
application of information and communication technologies (ICT) in work with
children who have psychophysical disorders, using the example of Poland.
Activities of the European Agency for Special Needs and Inclusive Education
in work with ICT have been explored. The purpose of application of ICT in
learning children with special needs has been defined. The directions and
principles of the functioning of ICT in work with children who have peculiari -
ties in development have been outlined. The state of study of the experience
of using ICT in the special education in Ukraine has been characterize.

У су час но му світі інфор маційноUко мунікаційні тех но логії (ІКТ)
пос та ють невід’ємним еле мен том пов сяк ден но го жит тя ба гать ох
лю дей. Ви ко рис тан ня ІКТ впли ває на різні ас пек ти суспіль но го
жит тя, зок ре ма, на освіту, уп равління, на у кові досліджен ня, пра -
цев лаш ту ван ня то що.

У суспільстві, де домінант ни ми чин ни ка ми є знан ня та інфор ма -
ція, учні з особ ли вос тя ми роз вит ку на ле жать до гру пи, що має най -
більші бар’єри в дос тупі до ІКТ і в мож ли вос тях їх зас то су ван ня, а, от -
же, і до підви щен ня рівня жит тя. Вра хо ву ю чи ви ще ска за не, слід
за з на чи ти, що вив чен ня пи тань пов’яза них з ви ко рис тан ням інфор-
 маційноUко мунікаційних тех но логій з діть ми, які ма ють особ ли вос ті
у роз вит ку є надз ви чай но ак ту аль ни ми. Що до вив чен ня мож ли вос тей
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ІКТ в освіті на явні праці та ких вітчиз ня них дослідників: В.Би ко ва,
А.Гуржія, Г.Єль ни ко вої, М.Жал да ка, Л.Кар та шо вої, В.Лапінсь ко го,
О.Ля шен ка, О.Ов ча рук, О.Спіріна, М.Шишкіної та ін. Про те ґрун -
тов них досліджень зас то су ван ня ІКТ в спеціальній освіті на вітчиз -
ня них те ре нах не має, то му ко рот кий ог ляд досвіду Польщі бу де до -
сить ак ту аль ним.

Поль ща є чле ном Євро пейсь ко го аген ства для особ ли вих пот реб
та інклю зив ної освіти, яке бу ло ініціато ром двох ве ли ких про ектів,
пов’яза них з ви ко рис тан ням IKТ. Пер шим з них був про ект «Інфор -
маційні і ко мунікаційні тех но логії в нав чанні учнів із спеціаль ни ми
пот ре ба ми» (1999–2001), в яко му бра ло участь 17 країнUучас ників
аген т ства. Дру гий про ект по ля гав у підго товці вив чен ня прак ти ки
в сфері нав чан ня із зас то су ван ням ІКТ — «ІКТ у нав чанні осіб
з особ ли ви ми пот ре ба ми» (2010–2011 рр.) у співпраці з Інсти ту том
ЮНЕС КО з інфор маційних тех но логій в освіті. З 2011 р. роз по чав -
ся про цес вив чен ня та вве ден ня ІКТ в спеціаль ну освіту [1].

Най важ ливішою ме тою, яку став лять пе ред со бою на у ковці та
пе да го ги Польщі у зас то су ван ня ІКТ в нав чанні учнів з особ ли вос тя -
ми у роз вит ку, є спри ян ня у до сяг ненні рівних освітніх мож ли вос тей.

Відповідаль ни ми за стан впро вад жен ня ІКТ в спеціаль ну освіту
Польщі є керівни ки зак ладів освіти, осо би, що на ле жать до струк тур
дер жав ної і регіональ ної освітньої політи ки в сфері ви ко рис тан ня
IKТ, спеціалісти IKТ, спеціальні пе да го ги. Уза галь ню ючи вив че ну
на у ко ву літе ра ту ру, мож на виз на чи ти ос новні прин ци пи та нап рям -
ки зас то су ван ня ІКТ з діть ми, які ма ють особ ли вості у роз вит ку, над
якісною роз роб кою та ре алізацією яких постійно пра цю ють від -
повідальні осо би [2]. Пе ре ра хуємо ці прин ци пи та нап рям ки:

— ІКТ має слу гу ва ти важ ли вим зна ряд дям у вирівню ванні ос віт -
ніх мож ли вос тей;

— віль ний дос туп до ІКТ усіх ка те горій дітей з особ ли вос тя ми
у роз вит ку;

— якісна підго тов ка пе да гогічних кадрів, які на ви со ко му рівні
змо жуть зас то со ву ва ти ІКТ в нав чанні дітей з пси хофізич ни ми по -
ру шен ня ми;

— підтрим ка роз вит ку на у ко вих досліджень і по шу ку но вих рі -
шень в сфері ІКТ;

— наг ро мад жен ня да них та ве ден ня ста тис ти ки що до ме ханіз -
мів ре зуль та тив ності зас то су ван ня ІКТ в спеціальній освіті;

— конт роль якості зас то су ван ня ІКТ;
— роз ши рен ня ком пе тенції шкіл у сфері ви ко рис тан ня ІКТ;
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— ство рен ня інсти туцій, які відповіда ти муть за підви щен ня ква -
ліфікації спеціалістів з ІКТ;

— по до лан ня «прірви» між те о ре тич ни ми вис нов ка ми та прак -
тич ним зас то су ван ням ІКТ в спеціальній освіті;

— юри дич не вре гу лю ван ня прав та обов’язків що до зас то су -
ван ня ІКТ вчи те ля ми та уч ня ми.

От же, на ос нові польсь ко го досвіду зас то су ван ня ІКТ в спе ціаль -
ній освіті, ок рес ли мо ос новні перс пек тивні нап рям ки йо го ап ро ба -
ції в ро боті з ук раїнсь ки ми уч ня ми, які ма ють особ ли вості у роз вит -
ку і нав ча ють ся на індивіду альній формі нав чан ня: ви ко рис тан ня
ІКТ під час індивіду аль них уроків та при ви ко нанні до машнь о го
зав дан ня; вив чен ня впли ву ІКТ на про цес та ре зуль та ти нав чан ня;
спос те ре жен ня за ди намікою пра цез дат ності та втом лю ва ності
учнів під час ви ко рис тан ня ІКТ; ви яв лен ня ролі батьків у зас то су -
ванні ІКТ при ви ко нанні до машніх зав дань; виз на чен ня найе фек -
тивніших видів ІКТ у ро боті са ме з та кою ка те горією дітей; вив чен -
ня впли ву ІКТ на емоційноUволь о ву сфе ру учнів.
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Ано тація. Ос нов на ідея інклю зив ної освіти — від інтег ру ван ня у шко -
лі до інтег ру ван ня у суспільство. Спіль не нав чан ня має не ли ше га ран -
ту ва ти пра во ди ти ни з по ру шен ня ми пси хофізич но го роз вит ку не бу -
ти ізоль о ва ною від інших, а й за без пе чи ти їй мож ливість відвіду ва ти ту
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шко лу, яку б во на відвіду ва ла, ко ли б бу ла здо ро вою. Ос нов ний прин цип
інклю зив но го нав чан ня — яко мо га мен ше зовнішньої і як найбіль ше
внутрішньої ди фе ренціації. Інклю зив на освіта як су час на інно ваційна
тен денція нині ши ро ко об го во рюєть ся в на у ко вих ко лах, пе да гогічною
та гро мадсь кою спіль но та ми.

Annotation. The main idea of inclusive education — from integration at
school to integration in society. Coeducation has to not only guarantee the
right of the child with violations of psychophysical development not to be iso-
lated from others, but also to provide her an opportunity to attend that school
which she attended if she was healthy. The basic principle of inclusive trai -
ning — as little as possible internal differentiation external more. Inclusive
education as a current innovative trend now is widely discussed in scientific
community, pedagogical and public by communities.

Ак ту альність об ра ної те ми по ля гає у то му, інвалідність дітей
до сить по ши ре не яви ще в наш час,а інклюзія та ких лю дей ство рює
умо ви од на ко во го дос ту пу до освіти. А в та ких умо вах лю ди кра ще
адап ту ють ся до нав ко лишнь о го се ре до ви ща ово лодіва ють соціаль -
ни ми на вич ка ми по чу ва ють ся більш са мостійни ми потрібни ми
в суспільстві.

В ос но ву інклю зив ної освіти пок ла де на іде о логія, яка вик лю чає
будьUяку диск римінацію дітей, яка за без пе чує од на ко ве став лен ня
до всіх лю дей, але ство рює спеціальні умо ви для дітей з особ ли ви -
ми пот ре ба ми. Нав чан ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми ґрун туєть -
ся на прин ци пах ви ва же ної пе да гогіки, дієвість яких підтве рд -
жуєть ся і від ви ко рис тан ня якої виг ра ють усі діти. 

Во на пе ред ба чає, що різно манітність між людь ми є при роднім
яви щем. Че рез об ме жен ня у спілку ванні, са мо обс лу го ву ванні, пе -
ре  су ванні роз ви ток цих дітей знач ною мірою за ле жить від за до во -
лен ня їхніх пот реб інши ми людь ми, а це ста но вить ба га тог ран ний
про цес соціаль ноUпе да гогічної інтег рації та про це су інклюзії, зок ре ма.
Освіта дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку є однією із
най важ ливіших зав дань для країни. Це не обхідна ство рен ня дійсно
інклю зив но го се ре до ви ща, де ко жен змо же відчу ва ти зат ре бу ва ність
сво го існу ван ня. Суспільство зо бов’яза не да ти мож ливість кожній
ди тині, не за леж но від її пот реб та інших обс та вин, повністю ре -
алізу ва ти свій по тенціал, при но си ти ко ристь суспільству і ста ти
пов  ноцінним йо го чле ном. 

Вод но час, на ше сь о го ден ня — це зміна ціннісних орієнтацій
в осві ті, виз на чен ня роз маїття кож ної ди ти ни, обу мов ле не зміною
освітньої па ра диг ми на гу маністич ну «освіта для всіх, шко ла для всіх».
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Успішна освітня інклюзія — це муль ти фак тор ний, ба га торівне -
вий про цес, що пот ре бує пе ре бу до ви на всіх рівнях людсь ко го
функціону ван ня, по чи на ю чи з заміни ус та нов ки пріори те ту се -
реднь ос та тис тич но го вирівню ван ня се ре до ви ща дітей на пріори тет
різно манітності по тенціалу учнів. При ць о му не мож ли во до пус ти -
ти доміну ван ня інте ресів якоїсь однієї (декіль кох) груп (нап рик лад,
з інвалідністю) при ре алізації ідей інклю зив ної освіти. Впро ва -
джен ня ідеї інклю зив ної освіти в прак ти ку конк рет них нав чаль них
зак ладів пот ре бує вве ден ня в штат до дат ко вих оди ниць — ть ю торів
з обов’яз ко вою підго тов кою із спеціаль ної пси хо логії та спеціаль -
ної пе да гогіки, а та кож хо ча б ко рот кот ри ва лих курсів підви щен ня
кваліфікації для всь о го ко лек ти ву шко ли з спеціаль них пси хо логії
та пе да гогіки та тех но логій інклю зив ної освіти.

Ос нов ни ми прин ци па ми інклю зив ної освіти є:
1) рівний дос туп до нав чан ня в за галь но освітніх зак ла дах та от ри -

ман ня якісної освіти кож ною ди ти ною;
2) виз нан ня здат ності до нав чан ня кож ної осо би та не обхід ність

ство рен ня суспільством відповідних умов для ць о го;
3) за без пе чен ня пра ва осіб роз ви ва тись у ро дин но му ото ченні

та ма ти дос туп до всіх ре сурсів місце вої спіль но ти;
4) нав чальні прог ра ми, які ґрун ту ють ся на осо бистісноUорі єн -

то ва но му та індивіду аль но му підхо дах, що спри я ють роз вит ку на -
ви чок нав чан ня про тя гом усь о го жит тя;

5) виз нан ня фак ту, що інклю зив не нав чан ня пе ред ба чає до дат кові
ре сур си, не обхідні для за без пе чен ня особ ли вих освітніх пот реб осіб;

6) ви ко рис тан ня ре зуль татів су час них досліджень та прак ти ки
в ре алізації інклю зив ної мо делі нав чан ня;

7) ко ма нд ний підхід у ви хо ванні та нав чанні дітей, який пе ред -
ба чає за лу чен ня пе да гогів, батьків, спеціалістів.

От же, роз ви ток су час них інфор маційних тех но логій, на у ко во-
технічний прог рес і гло бальні зміни видів про фесійної діяль ності
різко роз ши ри ли мож ли вості соціаль ної інтег рації різних ка те горій
дітей з відхи лен ня ми в роз вит ку, по ведінці, об ме же ни ми мож ли -
вос  тя ми здо ров’я та особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми. Лю ди, ра -
ніше при ре чені бу ти на ут ри манні дер жа ви, ста ють пов ноцінни ми
чле на ми суспільства. Кар ди наль не вирішен ня проб лем за без пе чен ня
нор маль но го роз вит ку і освіти да ної ка те горії дітей ви ма гає сут тє -
вих змін дер жав ної політи ки по відно шен ню до сис те ми спеціаль -
ної освіти.
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ON<LINE ТЕХ НО ЛОГІЇ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ 
СИС ТЕМ НО МУ ПРОГ РА МУ ВАН НЮ СТУ ДЕНТІВ 

З ПО РУ ШЕН НЯ МИ ОПОР НО<РУ ХО ВО ГО АПА РА ТУ

Ка ун Ю.В.,
Стар ший вик ла дач ка фед ри до ку мен тоз на в ства, 

інфор маційної діяль ності та комп’ютер них тех но логій
Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна»

yustask@gmail.com 

Ано тація. В дослідженні розг ля даєть ся досвід вик ла дан ня сис -
тем но го прог ра му ван ня для сту дентів з особ ли ви ми освітніми пот ре -
ба ми. Вста нов лю ють ся за гальні ви мо ги до про це су інклю зив ної освіти.
На во дять ся не обхідне прог рам не за без пе чен ня для швид ко го та якісно -
го ово лодіння сис тем ним прог ра му ван ням.

Annotation. In research experience of teaching of the system program-
ming is examined for students with the special educational necessities. General
requirements are set to the process of inclusive education. Pointed necessary
software for a rapid and high2quality mastering the system programming.

Інклю зив не нав чан ня має на меті за без пе чи ти рівний дос туп до
якісної освіти осо бам з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми шля хом ор -
ганізації їх нав чан ня на ос нові зас то су ван ня осо бистісноUорі єн то  ва -
них ме тодів нав чан ня з ура ху ван ням їх індивіду аль них особ ли вос тей.

Нап ря ма ми фор му ван ня умов для здо бут тя осо бою з особ ли ви -
ми освітніми пот ре ба ми якісної освіти слід вва жа ти нас тупні:

— ре алізацію індивіду аль но го підхо ду до про це су нав чан ня
згідно особ ли вос тей і мож ли вос тей кож но го та ко го сту ден та;

— постійне осу час нен ня інфор маційноUко муніка тив них тех но-
 логій дос ту пу до якісної ви щої освіти; 

— постійне онов лен ня нав чаль них прог рам та роз ши рен ня on-
line ре сурсів для підтрим ки вик ла дан ня дис циплін; 

— фор му ван ня у сту дентів по зи тив но го став лен ня до осіб з особ -
 ли ви ми освітніми пот ре ба ми.

Для якісно го вик ла дан ня прог ра му ван ня потрібно: зруч не та
дос туп не се ре до ви ще прог ра му ван ня, зро зумілий план нав чан ня,
спи сок дос туп них до дат ко вих ре сурсів та більшUменш постійний
зв’язок між вчи те лем і уч ня ми. Прог рам не за без пе чен ня по вин но
бу ти поUмож ли вості кросп лат фор мен ним, не ви ма га ти ба га то ре -
сурсів, без кош тов ним, зруч ним у вста нов ленні та ви ко рис танні.

Для інклю зив но го нав чан ня кур су сис тем но го прог ра му ван ня
не обхідний ефек тив ний мінімум скла да ють: мо дуль не об’єктно-
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орі єн то ва не ди намічне нав чаль не се ре до ви ще Moodle, зас то су ван -
ня Інтер нетUте ле фонії чи віде о ме сен жер, onUline се ре до ви ще прог -
ра му ван ня.

У се ре до вищі Moodle сту ден ти от ри му ють:
1) дос туп до нав чаль них ма теріалів (текс ти лекцій, зав дан ня до

прак тич них, ла бо ра тор них і са мостійних робіт; до дат кові ма теріали
(кни ги, посібни ки, ме то дичні роз роб ки) та за собів для спілку ван ня
і тес ту ван ня «24/7»;

2) за со би для гру по вої ро бо ти (Вікі, фо рум, чат, семінар, ве бі -
нар);

3) мож ливість спілку ван ня з вик ла да чем че рез осо бисті пові -
дом  лен ня, фо рум, чат;

4) мож ливість за ван та жен ня файлів з ви ко на ни ми зав дан ня ми;
5) мож ливість ви ко рис тан ня на га ду вань про події у курсі.
6) мож ливість пе рег ля ду віде о лекцій.
Для ефек тив но го ть ю тин га слід ви ко рис то ву ва ти зас то су ван ня

Інтер нет — те ле фонії (Skype) чи віде о ме сен жер (Duo чи Viber).

Рис. 1 — On2line компіля тор NASM

Для са мо го прог ра му ван ня мож на ви ко рис то ву ва ти ло кальні
версії Assembler — Turbo Assembler (TASM) — зас таріло, FASM (Flat
As sembler), Macro Assembler (MASM) для Windows чи Netwide
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Assembler (NASM) для Linux. Для ло каль них версій не обхідні DOS
або йо го ему ля тор, ре дак тор ко ду, тра су валь ник, компіля тор і т.п.
Про цес вста нов лен ня та на ла год жен ня є до сить тру домістким. 

То му, зручніше ви ко рис то ву ва ти onUline се ре до ви ща прог ра му -
ван ня, де все вста нов ле но та постійно онов люєть ся. В Луць ко му
інсти туті роз вит ку лю ди ни ви ко рис то вуєть ся компіля тор NASM
ver. 2.10.07 на пор талі TutorialsPoints: https://www.tutorialspoint.com/
compile_assembly_online.php. (див. рис. 1).

Цей пор тал крім компіля то ра на дає без кош тов но: нав чальні
кур си з прог ра му ван ня, віде о лекції, статті, бібліоте ки прог рам, дош -
ку ого ло шень, про по зиції фрілан су, по шук ро бо ти.

От же, на явність цих 3 ком по нентів доз во ляє ефек тив но вик ла -
да ти курс сис тем но го прог ра му ван ня для сту дентів з по ру шен ня ми
опор ноUру хо во го апа ра ту не за леж но від їх місця пе ре бу ван ня, апа -
рат но го (ПК, план шет, смарт фон) чи прог рам но го (опе раційні сис -
те ми, бра у зе ри) за без пе чен ня.

ІНФОР МАЦІЙНО<КО МУНІКАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ 
В ІНКЛЮ ЗИВ НО МУ НАВ ЧАННІ

Ма зур ке вич О.П.
кан ди дат куль ту ро логії, до цент ка фед ри соціаль них тех но логій

Вінниць ко го інсти тут Універ си те ту «Ук раїна»
Колібаб чук Ю.В.

сту де нт ка спеціаль ності «Інфор маційна, бібліотеч на та архівна спра ва
Вінниць ко го інсти тут Універ си те ту «Ук раїна»

olgamazyrkevich@gmail.com

Ано тація. Су час ний період роз вит ку суспільства ха рак те ри зу єть ся
інтен сив ним роз вит ком тех но логій, інфор ма ти зацією усіх сфер людсь кої
життєдіяль ності, зок ре ма освітньої га лузі. Ви ко рис тан ня інфор мацій -
но2ко мунікаційних тех но логій відкри ває ши рокі мож ли вості для пок ра -
щен ня якості освіти, її відкри тості й дос туп ності, що є особ ли во зна чу -
щим для осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми. Од ним з най важ ливіших зав дань
інфор маційно го суспільства є ство рен ня відкри то го дос туп но го нав чаль -
но го се ре до ви ща. Для роз вит ку на шої дер жа ви на де мок ра тич них за са -
дах є за без пе чен ня пра ва кож ної, без ви нят ку, осо бис тості на рівний
дос туп до якісної освіти. Ви ко рис тан ня інфор маційно2ко мунікаційних
тех но логій мо же ста ти суттєвим чин ни ком по зи тив них змін у нав чанні
осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми, ад же во ни відкри ва ють ши рокі мож ли -
вості для пок ра щен ня якості освіти та її дос туп ності.
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Annotation. The modern period of development of society is characte -
rized by intensive development of technologies, informatization of all spheres
of human life, in particular the educational branch. The use of information
and communication technologies offers great opportunities for improving the
quality of education, its openness and accessibility, which is especially impor-
tant for people with special needs. One of the most important tasks of the
information society is the creation of an open, accessible learning environ-
ment. For the development of our state on a de mocratic basis, it is ensured the
right of every person, without exception, to equal access to quality education.
The use of information and communication technologies can be a significant
factor in the positive changes in the training of people with special needs, as
they offer wide opportunities for improving the quality of education and its
accessibility.

Нові тех но логії відкри ва ють унікальні мож ли вості для от ри ман -
ня якісної освіти, а та кож ефек тив ної гар монізації відно син лю дей
між со бою та з суспільством в ціло му. Такі перс пек ти ви ма ють пер -
шо чер го ве зна чен ня для осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми. Се ред роз -
маїття інклю зив них стра тегій інфор маційноUко мунікаційні тех но -
логії ви яв ля ють ся найбільш оп ти маль ним інстру мен том, який
доз во ляє роз ви ну ти цілісне ба чен ня світу та ре алізо ву ва ти індивіду -
аль ний по тенціал гро ма дя ни на інфор маційно го суспільства [2, с. 75].

Зас то су ван ня інфор маційноUко мунікаційних тех но логій мо же
ста ти суттєвим чин ни ком по зи тив них змін, ад же во ни відкри ва ють
ши рокі мож ли вості для пок ра щен ня якості освіти, її дос туп ності
для лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, спри я ю чи рівно му дос ту пу до
інфор мації та освітніх пос луг, пов ноцінній та плідній суспільній
інтег рації [2, с. 81]. 

Гро ма дя ни з особ ли ви ми пот ре ба ми на разі є найбільш соціаль -
но не за хи ще ним осе ред ком в країні. Тен денція збіль шен ня їх кіль -
кості, не дос татність дос туп них форм нав чан ня, адек ват них пот ре бам
і мож ли вос тям осо бам да ної ка те горії, доз во ляє зро би ти вис но вок
про пев ну не дос ко налість соціаль ної й освітньої політи ки по відно -
шен ню до лю дей з по ру шен ня ми роз вит ку, та не обхідність по шу ку
ефек тив них шляхів на дан ня їм пси хо ло гоUпе да гогічної до по мо ги,
аль тер на тив них спо собів здо бу ван ня освіти, са мо ре алізації та ін тег-
 рації в сис те му суспіль них взаємовідно син, зок ре ма шля хом інклю -
зив но го нав чан ня [1, с. 140]. 

Інклюзія ба зуєть ся на кон цепції «нор малізації», в ос нові якої —
ідея, що жит тя і по бут лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми ма ють
бу ти яко мо га біль ше наб ли жені до умов жит тя усієї гро ма ди [3]. 
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Впро вад жен ня інклю зив ної освіти, що інтен сив но вхо дить у прак -
ти ку су час них зак ладів нав чан ня, зу мов лює ба га то склад них пи тань
і но вих зав дань, які не обхідно вирішу ва ти як на те о ре тич но му, так і на
прак тич но му рівнях. На разі роз ви ток інклю зив ної освіти в Ук раїні має
низ ку проб лем і су пе реч нос тей, вирішен ня яких пот ре бує спеціаль них
за ходів комп ле кс но го ха рак те ру. Знач ною мірою низь ка якість уп ро -
вад жен ня інклю зив ної освіти обу мов ле на низь ким рівнем підго тов ки
вітчиз ня них освітянсь ких кадрів (як пе да гогів, так і уп равлінців), які
не ма ють на ви чок про фесійної діяль ності в умо вах інклю зив но го на -
вчаль но го зак ла ду, не во лодіють відповідни ми ме то ди ка ми, не дос тат -
ньо обізнані що до мож ли вос тей і по тенціалу ви ко рис тан ня новітніх
за собів, зок ре ма ІКТ в інклю зивній освіті [1, с. 138]. 
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THE SIGNIFICANT INFLUENCE 
OF THE MODERN TECHNOLOGIES 

ON STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE USA
ВАЖ ЛИВІСТЬ ВПЛИ ВУ СУ ЧАС НИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ 

НА СТУ ДЕНТІВ З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ
В США

Кри вен ко Н.В.
стар ший вик ла дач ка фед ри пе рек ла ду та іно зем них мов

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва 
Універ си те ту «Ук раїна»

natali.kryvenko@i.ua 

Ано тація. Стат тя прис вя че на проб лемі умов та мож ли вос тей
для нав чаль но го про це су лю дей з інвалідністю різно го ро ду. Виз на че но
по нят тя інвалід та лю ди на з інвалідністю. У ході досліджен ня бу ло
ви яв ле но при чи ни об ме жень сто сов но жит тя та нав чан ня лю дей з ін -
валідністю у суспільстві. У статті бу ло вста нов ле но зв’язок між
освітою та мож ливістю знай ти ро бо ту для інвалідів, а та кож бу ли
предс тав лені пе ре ва ги ви ко рис тан ня тех но логій для працівників з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Annotation. The article deals with the issue of the learning process of
people with disabilities of various kinds. The notion of disabled people has
been determined. The causes of limitations concerning disabilities have been
indicated. The connection between education and the opportunity to find a job
has been established. The advantages of using technology for earners with
disabilities have been sorted out. 

A sheer number of people have significant limitations in their abili-
ties to one or several vital functions. The limitations may be present either
from the birth of a person or may be a result from injuries, illnesses or
aging [2, с. 3]. Nowadays in the modern fastUgrowing society of techno -
logy development, its influence on the lives of disabled people is enor-
mous. It is felt in almost of the spheres of lives of disabled people and in
the policies that are closely related to disabilities.

One of the most important implementations of technology innova-
tions for disabled, except medical technologies, is education that allows
preparing disabled people for employment (or reemployment) and adap-
tation tasks at educational establishment, workplaces, home or in the
society to the capabilities of the disabled people and creating a control-
lable home environment. 
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Although there are more than one hundred various Federal programs
that serve disabled people in the United States of America, the majority
of public services are in the form of: 

1) income maintenance;
2) health and medical care;
3) social services;
4) educational services;
5) vocational rehabilitation and independent living [2, с. 11]. 
The greatest expenditures have been and continue to be for income

maintenance, related transfer payments, and health and medical care,
and educational services tend to get the fourth place in the table of impor-
tance. Although, there are millions of students across the United States of
America who do not have the opportunity to benefit fully from a traditio -
nal educational program because they have a disability that does not allow
them to participate in a typical classroom environment both in a school
or at a university [1, с. 102]. For such students with disabilities, compu -
terUbased technologies may play vital role in the process of getting educa-
tion and finding a job in future. Nowadays, computer technology facili-
tates not only a broader range of educational activities to meet s sheer
number of varied needs of students with mild learning disorders, but there
exists an adaptive technology which can enable even students with severe
disabilities to get education and become active learners in the classroom
as their peers who do not have disabilities. 

As a rule, most children with mild learning disabilities spend at least
some portion of the school day in a regular classroom, even though a lot of
these students find it very difficult to keep up with peers who are nondisabled.
Their teachers frequently find it difficult to spend great amounts of time
providing them with extra learning time and individual attention. Tech no -
logy has proven to be an effective method of giving such learners oppor-
tunities to be engaged in basic drill, practice, simulations, exploratory and
communication activities, which match their special individual needs and
abilities [1, с. 106]. The research by Ted S. Hasselbring and Candyce H.Wil -
liams Glaser, which was conducted in 2000, was examining the po tential
benefits of computerUbased instruction and was grounded in basic learning
theory and was the same for all students, including categories of learners with
and without mild disabilities. The research indicated that use of tech nology
could enhance students’ acquisition of skills and content knowledge when
a computer is used in order to deliver wellUdesigned and wellUmanaged
instruction [1, с. 106]. An ultimate goal of a teacher was to help students to
develop skills and knowledge which could be used in a realUworld setting.
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A lot of computerUbased applications (e.g. the Internet, communication
technologies, CD/DVDUROM reference materials, and multimedia pre -
sentation tools) may provide students with opportunities to use their skills
to be engaged in projects that are closely connected with realUworld prob-
lems. Researchers found that «students are more willing to edit their work
and to make necessary corrections on a word processor than on
handwritten drafts» [1, с. 107]. In addition to those findings, the word
processor allows students to be free from the more tedious duties that are
related to the editing process, enabling them to have more time on the
content of their written products. These benefits are vital for the many stu-
dents with mild learning disorders related to deficits in written language
skills, which often need to spend a great amount of time for rewriting pas-
sages to communicate their idea clearly. Word processing is also extreme-
ly helpful for the students who struggle with delays in fine motor skills that
impair their ability to write legibly. Thus, while teachers still have to pro-
vide instruction in a written form to make a difference, word processing
software can have vital benefits for the students with mild learning disabi -
lities by allowing them to participate in the writing process with ease. 

The use of computers for communication and networking activities
via the Internet gives the opportunity to expand the learning environment
beyond the walls of the classroom and allow students, who have disabili-
ties, just like other students, to access and send needed information
literally around the globe. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСІБ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ
В ОСВІТНЬ О МУ ПРОС ТОРІ

Ма зур ке вич О.П.
кан ди дат куль ту ро логії, до цент ка фед ри соціаль них тех но логій

Вінниць ко го інсти ту ту Універ си те ту «Ук раїна»
olgamazyrkevich@gmail.com

Ано тація. По ши рен ня в Ук раїні про це су інклю зив но го нав чан ня
осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми є не ли ше відоб ра жен -
ням ча су, але й предс тав ляє со бою ще один крок до за без пе чен ня пов ної
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ре алізації прав лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми на якісну освіту. Ре -
алізація прав на освіту розг ля даєть ся як од не з най важ ливіших зав -
дань дер жав ної політи ки в га лузі ко рекційної освіти. От ри ман ня та -
ки ми людь ми якісної освіти є од ним з ос нов них і невід’ємних умов їх
успішної соціалізації, пов ноцінної участі в житті суспільства, ефек тив -
ної са мо ре алізації в різних ви дах про фесійної і соціаль ної діяль ності.
Інклю зив не нав чан ня за без пе чує дос туп до освіти осіб з особ ли ви ми
по т ре ба ми за ра ху нок зас то су ван ня ме тодів нав чан ня, що вра хо ву -
ють індивіду альні особ ли вості та ких лю дей. 

Annotation. The dissemination of inclusive education for people with
disabilities in Ukraine is not only a reflection of time, but is another step
towards ensuring the full realization of the rights of people with special needs
for quality education. Realization of the rights to education is considered as
one of the most important tasks of state policy in the field of correctional edu-
cation. Receiving such people of quality education is one of the basic and
essential conditions for their successful socialization, full participation in the
life of society, effective self2realization in various types of professional and
social activities. Inclusive education provides access to the education of peo-
ple with special needs through the use of teaching methods that take into
account the individual characteristics of such people.

В ос но ву інклю зив ної освіти пок ла де на іде о логія, яка вик лю чає
будьUяку диск римінацію осіб; за без пе чує рівноцінне став лен ня до всіх
лю дей, але ство рює спеціальні умо ви для сту дентів з особ ли ви ми пот -
ре ба ми. От ри мані по за соціумом знан ня і вміння не мог ли до по мог ти
лю дям з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми цілко ви то адап ту ва ти ся
в суспільстві, підго ту ва ти ся до по до лан ня не ми ну чих життєвих труд -
нощів, а, от же, ре алізу ва ти ся в повній мірі як рівноп равні і пов ноцінні
чле ни суспільства. В інклю зив них гру пах сту ден ти з особ ли ви ми по -
тре ба ми вклю чені в освітній про цес. Во ни ося га ють ос но ви не за леж -
но го жит тя, зас во ю ють нові фор ми по ведінки, спілку ван ня, взаємодії,
вчать ся ви яв ля ти ак тивність, ініціати ву, сві до мо ро би ти вибір, до ся га -
ти зго ди у розв’язанні проб лем, прий ма ти са мостійні рішен ня [2].

Філо софія інклюзії ба зуєть ся на вірі в те, що кож на лю ди на
з ва дою має от ри ма ти освіту і жит лові умо ви, які б яко мо га ближ че
відповіда ли нор маль ним. Во на пе ред ба чає істотні зміни в куль турі,
політиці та прак тичній діяль ності ВУЗів. Од ним із ас пектів інклю -
зив ної освіти є за без пе чен ня ефек тив ності нав чан ня сту дентів з особ -
ли ви ми фізич ни ми пот ре ба ми в нав чаль но му зак ладі. Ува га зо се -
ред жуєть ся на соціалізації лю дей цієї ка те горії та якості нав чан ня.
Осо би з особ ли ви ми пот ре ба ми ста ють час ти ною на шо го жит тя,
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во ни вклю ча ють ся в навчль ний про цес ви щої шко ли, ото чен ня,
спіль но ти. До них став лять ся як до рівних і як та ких, що зас лу го ву -
ють на по ва гу і сприй нят тя їх та ки ми, як во ни є. Це те пра во, яким
всі ми ко рис туємось як чле ни суспільства.

Інклюзія ба зуєть ся на кон цепції «нор малізації», в ос нові якої —
ідея, що жит тя і по бут лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми ма ють
бу ти яко мо га біль ше наб ли жені до умов і сти лю жит тя усієї гро ма -
ди. Особ ли вої ува ги в де мок ра тич но му суспільстві пот ре бу ють гро -
ма дя ни з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми, а то му ще однією
з проб лем, яку має виріши ти суспільство і дер жав на політи ка, є по -
шук інстру ментів соціаль ної та ду хов ної ре абілітації, спеціаль но го
нав чан ня, адап тації та інтег рації в суспільство мо лоді з об ме же ни -
ми фізич ни ми мож ли вос тя ми [3, с. 30].

Ко жен індивід має ті чи інші особ ливі пот ре би, до яких су -
спільст во по вин но прис то со ву ва ти свої зовнішні умо ви. Усе со ціаль -
не жит тя ор ганізо вуєть ся як не пе ре рв ний про цес комп ромісів в ор -
ганізації функціону ван ня між осо бистістю та соціумом, індивідом,
гру пою і суспільством. При ць о му по ва га прав осо бис тості пе ред ба -
чає в той же час виз нан ня прав суспіль ної спіль но ти [4, с. 47].

От же, освіта — це най ва гоміша і найбільш проб лем на сфе ра
в житті лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Освіта вис ту пає ніби
інди ка то ром ко ла інших проб лем, ад же як лак му со вий папірець ви -
яв ляє такі проб ле ми як: дос тупність архітек тур них спо руд, транс пор -
ту ван ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, ко мунікаційної об ме же -
ності, ма теріаль но го за без пе чен ня, пра цев лаш ту ван ня в май бутнь о му.
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БЕЗ ПЕ РЕ РВ НА КО МУНІКАЦІЯ 
ЯК МАЙ БУТНЄ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ

Ма нуїльсь кий Д.В., V курс Інсти ту ту пра ва та супіль них відно син 
На у ко вий керівник: Афа насьєв Б.А., к.е.н., доцент кафедри міжнародного права,

міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін, 
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»

Ано тація. Су час ний нав чаль ний про цес не мож ли во уя ви ти без ін тен -
сив но го ви ко рис тан ня інфор маційних тех но логій до пов не ної ре аль ності.
Зас воєння нав чаль но го ма теріалу у кон тексті інфор мацій но2на си че -
но го ото чен ня, дис кусії у те ма тич них фо ру мах та спіль но тах, опе ра -
тив на ко мунікація з вик ла да ча ми та то ва ри ша ми по нав чан ню то що. 

Annotation. A modern educational process is impossible to imagine with-
out the intensive use of information technologies of the complemented reality.
Mastering of educational material in the context of the informative ly-satu -
rated environment, discussions in thematic forums and associations, opera-
tive communications with instructors and colleagues, etc.

З точ ки зо ру пот реб сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми,
інфор маційні тех но логії відігра ють ще біль шу роль, бо іноді не мож -
ли во інши ми ме то да ми за без пе чи ти на леж ний рівень дос ту пу до
інфор маційних ре сурсів. За га лом, важ ливість ць о го нап рям ку на -
уко воUтехнічно го прог ре су вже дав но не піддаєть ся сумніву у освіт -
ніх ко лах, йо го імпле мен тація у нав чаль но му про цесі є стан дар том
деUфак то будь яко го нав чаль но го зак ла ду.

Розг ля не мо у рет рос пек тиві де які наслідки роз вит ку інфор ма -
ційних тех но логій. За, зреш тою, ду же не ве ли кий час — близь ко
трь ох де ся тиріч — ми ба чи мо ви бу хо вий ріст охоп лен ня світу за со -
ба ми елект рон ної ко мунікації, з’яв ля ють ся не ба чені раніше мож -
ли вості для без по се реднь о го ма со во го спілку ван ня людства, по ка зу
сво го жит тя, от ри ман ня вра жень та ду мок прос тих лю дей зі всь о го
світу, інтег рації сво го мис лен ня, світог ля ду із ве ли чез ним ма си вом
ду мок, вра жень та вис новків інших лю дей.

Рівень інте рак тив ної ко мунікації настіль ки зріс, що з’яви лась на -
віть но ва фор ма хво ро би — інтер нетUза лежність. За ме жа ми інфор -
маційно го прос то ру мож ли вості лю ди ни настіль ки зву жу ють ся, що
це вик ли кає хво роб ли ву ре акцію, схо жу на по ведінку нар ко ма на. 

Не бу де мо вип рав до ву ва ти відвер то девіант ну по ведінку, що
іноді ви ни кає у та ких ви пад ках. Але та ка ре акція є де що зро зумі -
лою, як що розг ля ну ти, що са ме вірту аль не се ре до ви ще на дає лю -
дині. Дефіцит без по се реднь о го спілку ван ня у житті там змінюєть ся
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на без меж ну, інтен сив ну ко мунікацію з ве ли чез ною кількістю лю дей
та інших дже рел інфор мації. Відсутність яск ра вих вра жень — фан тас -
тич ни ми манд ра ми та при го да ми у ре аль них та уяв них світах. Ру ти на
та об ме женість — відсутністю будьUяких об ме жень для твор чості.

Мож на дов го про це го во ри ти, але го лов не — лю ди на є втяг ну -
тою у се ре до ви ще, що на ба га то роз ши рює її мож ли вості, при ць о му
її фізичні об ме жен ня не ма ють ніяко го зна чен ня.

Важ ливість цієї си ту ації для тех но логій інклю зив но го нав чан ня
важ ко пе ре оціни ти. Ут во рю ючи вірту аль не се ре до ви ще, у яко му
спілку ють ся сту ден ти з об ме жен ня ми — так, як во ни та інші спіл -
ку ють ся у інших вірту аль них спіль но тах — мож на до сяг ти си ту ації,
ко ли во ни там бу дуть не тіль ки нав ча ти ся, а й жи ти, не зва жа ю чи
жод ним чи ном на при сутні у них об ме жен ня.

Спілку ю чись у соціальній ме режі, див ля чись віде о ма теріали,
ко мен ту ю чи та відповіда ю чи на чиїсь повідом лен ня, та навіть
здійсню ючи по куп ки — сту дент увесь час бу де зна хо ди ти ся у без по -
се реднь о му кон такті з спіль но тою, ут во ре ною нав ко ло нав чаль но -
го про це су. Так чи інак ше, вся йо го діяльність у ць о му се ре до вищі
бу де нав чаль ним про це сом.

Ефек тивність та ко го нав чан ня не мож на бу де навіть порівню -
ва ти з тра диційни ми ме то да ми, але це пот ре бу ва ти ме зовсім інших
підходів як до нав чаль ної ме то ди ки, так і ви мог до вик ла дачів. На -
сам пе ред, це ма ють бу ти про фесіона ли ме ре же во го спілку ван ня,
адміністра то ри спіль нот та бло ге ри, які змо жуть ут ри му ва ти фо кус
ува ги ау ди торії та вес ти з ни ми інтен сив ну ко мунікацію. Во ни ма -
ти муть жи ти у Ме режі ра зом із своїми сту ден та ми.

Окрім то го, архітек ту ра та ко го се ре до ви ща має за побіга ти роз -
вит ку та ких явищ, як інтер нетUза лежність, що вже зга ду ва ла ся ви -
ще. Тоб то, ме ре же ва ак тивність має поєдну ва тись із діяльністю
у ре аль но му світі. І у ць о му ви пад ку на до по мо гу прий де тех но логія,
що за раз ак тив но роз пов сюд жуєть ся у роз ви не них країнах — тех но -
логія до пов не ної ре аль ності.

За до по мо гою спеціаль них прист роїв, або навіть зви чай но го
смарт фо ну, лю ди на має мож ливість поєдну ва ти об’єкти ре аль но го
та вірту аль но го світу, підтри му ва ти ко мунікацію та здійсню ва ти
діяльність од но час но у ба гать ох нап ря мах. Вже не мож на бу де стве -
рд жу ва ти, що нав чаль ний про цес про хо дить тіль ки у вірту аль но му
се ре до вищі, або ли ше в ре аль но му–ко мунікація сту ден та зі спіль -
но тою бу де май же без пе ре рв ною, і пе ре ри ва ти її він бу де ли ше за
влас ним ба жан ням, щоб відпо чи ти від спілку ван ня.
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Звісно, зак лад, у яко му бу де відбу ва ти ся та кий нав чаль ний про-
цес, бу де знач но відрізня ти ся від існу ю чих. Го во ри ти про йо го
локалізацію там чи тут бу де не мож ли во, знач на йо го час ти на бу де
зна хо ди ти ся у Ме режі, а йо го спіль но та мо же бу ти роз пов сюд же на
по всь о му світу. Важ ко ска за ти, де і ко ли йо го бу де ство ре но, але це
є вар тим будьUяких зу силь.

Са ме у та ко му зак ладі за ну рен ня у нав чаль ний про цес бу де
пов ним. Влас не, жит тя і нав чан ня бу дуть там не роздільні, а од на лю -
дина змо же вис ту па ти од но час но і сту ден том, і вик ла да чем. Спіль но -
та та ко го зак ла ду бу де спри я ти ви хо ду з йо го вірту аль них стін ви со -
ко освіче них ен тузіастів, що вже ма ють досвід співпраці з на у ко вим
співто ва ри ст вом та інтен сив но го са мов дос ко на лен ня. І, най го лов -
ніше — будьUякі фізичні ва ди не ма ти муть у ць о му про цесі ніяко го
зна чен ня. У спіль ноті про них навіть зна ти не бу дуть, окрім спе -
ціаль но го обс лу го ву ю чо го пер со на лу. Та ким чи ном, тех но логія
інклю зив но го нав чан ня, що на дає мож ливість сту ден там з об ме жен -
ня ми не відчу ва ти будьUяко го дис ком фор ту що до своїх об ме жень,
мо же бу ти ре алізо ва на у пов но му об сязі.

Слід заз на чи ти, що тех но логічна ба за для ут во рен ня та ко го на -
вчаль но го зак ла ду існує вже за раз. Соціальні ме режі, інтег ро вані з ба -
гать ма сервіса ми ре аль но го світу, ігри та си му ля то ри з ви ко рис тан ням
до пов не ної ре аль ності, ши ро кий спектр прист роїв, що по єдну ють ор -
га ни по чуттів лю ди ни та Інтер нет. Роз роб лен ня та втілен ня кон цепції
та ко го Цент ру є пи тан ням ли ше доб рої волі лю дей, що прий ма ють
рішен ня, а не тех но логій та інно вацій. Той, хто змо же ор ганізу ва ти та -
кий зак лад, що поєднає пе ре ва ги ака демічно го підхо ду та гнучкість
і при надність Інтер не ту — от ри має бе зу мов ну фо ру пе ред інши ми
у освітній сфері та ста не цент ром тяжіння для та ла но ви тих та ам -
бітних мо ло дих лю дей, у то му числі і з фізич ни ми об ме жен ня ми.

ЗВ’ЯЗА НИЙ ТА СЕ МАН ТИЧ НИЙ ПО ШУК: ОГ ЛЯД ПРАЦЬ

Маш ковсь кий С.С., аспірант кафедри інформаційних технологій 
та програмування Університету «Україна»

На у ко вий керівник: За ба ра С.С., д.т.н., професор, 
завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування, 

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Ано тація. Цілі да ної праці: по шук та аналіз літе ра тур них дже -
рел, що містять досліджен ня мож ли вос тей се ман тич но го та пов’яза -
но го по шу ку да них, а та кож по шук прик лад них прог рам них за собів для
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ро бо ти з ним, що мог ли б бу ти ви ко рис тані у по даль ших досліджен нях.
Зав дан ня досліджен ня: ви яв лен ня та ре алізація нап рямків ви ко рис тан ня
існу ю чих се ман тич них за собів в за да чах об роб ки і упо ряд ку ван ня
текстів. Пред мет досліджен ня — ал го рит ми інфор маційної об роб ки,
опи сані у різно манітних дже ре лах.

Annotation. The objectives of this work are to search and analyze lite -
rary sources that explore the possibilities for semantic and related data
searches, as well as the search for applied engineering software for working
with it that could be used in further research. Objectives of the study: to iden-
tify and implement the directions of the use of existing semantic tools in the
tasks of processing and organizing texts. Subject of research — algorithms of
information processing described in various sources. 

Вступ. Постійно зрос тає пот ре ба в ре тель но му аналізі кон тен ту
Інтер нетUдо ку ментів для то го, щоб звес ти мож ливість от ри ман ня
не ре ле ва нт них ре зуль татів до мініму му. Тех но логії се ман тич ної па -
ву ти ни на да ють мож ли вості для вирішен ня цієї проб ле ми.

Ав то ром пос тав ле на ме та ство рен ня ал го рит му по шу ку зв’яза -
них да них у ве ли ко му прос торі нев по ряд ко ва них да них, який би
до по ма гав ко рис ту ва чу навіть з ва да ми ру ху чи слу ху от ри ма ти мак -
си мум інфор мації не тіль ки з шу ка но го пред ме та, але й з ос нов
суміжних пред метів. Ме тою да ної ро бо ти є по шук та аналіз літе ра -
тур них дже рел, які б да ли по чат ко ве уяв лен ня про пред мет ро бо ти
та да ли нап рям ки що до йо го удос ко на лен ня.

Вик лад ос нов но го ма теріалу. Се ман тич ним аналізом на зи ваєть -
ся етап в послідов ності дій ал го рит му ав то ма тич но го ро зуміння
текстів, що по ля гає у виділенні се ман тич них відно син, фор му ванні
се ман тич но го уяв лен ня текстів. [1].

Ви хо дя чи з ць о го тлу ма чен ня, ав то ри праці [2] виз на ча ють спе -
цифічні проб ле ми, що сто су ють ся по шу ку до ку ментів в се ман тич ній
па ву тині з ви ко рис тан ням за питів при род ною мо вою: ав то ма тич не
ство рен ня фор маль но го за пи ту (он то логії за пи ту) і от ри ман ня ко лек -
цій до ку ментів, струк ту ра яких не відо ма заз да легідь (роз поділені
і се ман тич но різнорідні дані). 

Інший та складніший спосіб по бу до ви се ман тич ної ме режі про-
по ну ють Най ха но ва Л.В. та ін. у [4]. Да на ро бо та прис вя че на
вирішен ню зав дан ня по бу до ви се ман тич ної ме режі но ме нк ла ту ри
пред мет ної об ласті. На дум ку ав торів, підхід, що опи суєть ся в їх ро -
боті, мо же ста ти ос но вою тех но логії ство рен ня за галь ної он то логії
з част ко вих. Крім то го, да ний підхід мо же бу ти ви ко рис та ний при
по бу дові по шу ко во го об ра зу текс то во го до ку мен та.
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Один з найп ростіших спо собів по бу до ви се ман тич ної па ву ти ни
про по нуєть ся в [5], а са ме — з ко лекції текс то вих до ку ментів. На
дум ку ав то ра, ранг сло ва за ле жить від ве ли чи ни «ло каль но го» та
«гло баль но го» TFUIDF. «Ло каль ним» TFUIDF вва жаєть ся та кий
спосіб ран жу ван ня, у яко му клю чові сло ва зай ма ють перші x, а «гло -
 баль ним» — та кий, у яко му клю чові сло ва — це об’єднан ня пер ших х%,
але не більш ніж для у слів. Ве ли чи ни х та у підби ра ють ся емпірич но.

Важ ли вою вихідною точ кою для ав то ра цієї статті ста ла пра ця
А. М. Гли бов ця [6], в якій ав тор по дає ідею кон те к стно го по шу ку
за леж них да них, виз на чає ос новні по нят тя та по дає спро ще не ке -
рівницт во до дії. Ав тор по дає по чат ко вий ал го ритм по шу ку зв’язків
між да ни ми у нест рук ту ро ва но му на борі да них (по шу ковій ви дачі)
та спосіб йо го ре алізації, що зас но ва ний на поєднанні ла те нт  ноUсе -
ман тич но го та час тот но го аналізів. В кінці цієї статті на даєть ся
при пис ка: «Шля ха ми удос ко на лен ня ал го рит му ба чить ся пок ра -
щен ня ро бо ти з соціаль ни ми ме ре жа ми…».

В ро боті [7], піднімаєть ся проб ле ма не пов но го (нечітко го) дуб -
лю ван ня да них в ре ляційних БД і спо со би її вирішен ня. Ав то ри
стве рд жу ють, що в за галь но му ви пад ку при порівнянні ок ре мих
слів і прос тих сло вос по лу чень хо роші ре зуль та ти дає зас то су ван ня
ме то ду nUграм в поєднанні з ко ефіцієнтом Дай са [8].

Вне сок са мо го ав то ра. Ви хо дя чи з про по зиції А.М. Гли бов ця в [6]
про прин ци по ву мож ливість зас то су ван ня роз роб ле но го ним ал го -
рит му по шу ку пов’яза них да них у соціаль них ме ре жах, мною бу ло
прий ня то рішен ня про вес ти адап тацію та прис то су ван ня ал го рит -
му до соц ме режі «ВКон так те».

Ав то ром бу ла на пи са на прог ра ма імпле мен тації ал го рит му з [6]
в соц ме режі на мові C#, яка здійсню ва ла по шук та фільт рацію ре зуль -
татів. Прог ра ма по ка за ла прий нятні ре зуль та ти — близь ко 60% ре ле -
ва нт них ре зуль татів по шу ку. На далі до них пла нуєть ся зас то су ва ти ал -
го рит ми, опи сані в [5] і [8], для ць о го прог ра ма бу де доп раць о ва на.

Вис нов ки. У даній ро боті бу ло про ве де но аналіз літе ра ту ри з те -
ми по шу ку пов’яза них да них в та по за се ман тич ною ме ре жею, да -
ний їх ко рот кий опис та ха рак те рис ти ка. Опи сані їх сильні сто ро ни
в кон тексті ви ко рис тан ня для ре алізації ав торсь ко го ал го рит му.
По да но ко рот кий опис ав торсь ко го внес ку.
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не чет ких дуб ли ка тов в ре ля ци он ных ба зах дан ных — Ин фор ма ци он но-
управ ля ю щие сис те мы — № 2, 2015 — СПб: ГУ АП, 2015. — С. 76–81.

8. Ма зов Н. А. NUграм мные ме то ды об ра бот ки текс то вой ин фор ма ции /
ОИГГМ СО РАН. — Но во си бирск, 1995. — 180 с.

ІНФОР МАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ В ІНКЛЮ ЗИВНIЙ ОСВІТI

Мос ка лен ко К.С., стар ший вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу Iнсти ту ту еко номiки
і ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна», katya.dynina@gmail.com

Жамсь ка А.О., сту де нт ка 4 кур су, 
спеціальність «Мар ке тинг», Універ си тет «Ук рай на» 

Ано тація. Розг ля ну то ос новні прин ци пи інклю зив ної освіти та за -
с то су ван ня ІТ.

Аnnotation. The article considers the basic principles of inclusive edu -
cation and application of IT.

Інклю зив на освіта — один з про цесів транс фор мації за галь ної
освіти, зас но ва ний на ро зумінні, що лю ди з особ ли ви ми пот ре ба ми
в су час но му суспільстві мо жуть (і по винні) бу ти за лу чені в соціум.
Да на транс фор мація орієнто ва на на фор му ван ня умов дос туп ності
освіти для всіх, в то му числі за без пе чує дос туп до освіти для лю дей
з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Сис те ма інклю зив ної освіти вклю чає в се бе нав чальні зак ла ди
се редньої, про фесійної та ви щої освіти. Її ме тою є ство рен ня без -
бар’єрно го се ре до ви ща в нав чанні і про фесійній підго товці лю дей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Да ний комп лекс за ходів має на увазі
як технічне ос на щен ня освітніх ус та нов, так і роз роб ку спеціаль них
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нав чаль них курсів для пе да гогів та інших учнів, спря мо ва них на
роз ви ток їх взаємодії з людь ми з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Ми жи ве мо в істо рич ний період, ко ли знан ня ви я ви ли ся най -
важ ливішим ос нов ним ре сур сом. Швид кий прог рес в знан нях і лег -
кий дос туп до інфор мації стає рушійною си лою еко номічно го і со -
ціаль но го роз вит ку.

Ге не раль ний сек ре тар ООН виз на чив зна чен ня інфор маційних
тех но логій в та кий спосіб:

1. Інфор маційні та ко мунікаційні тех но логії є од ни ми з ру шій них
сил гло балізації. Во ни об’єдну ють лю дей і при но сять нові інстру -
мен ти для роз вит ку. В га лузі освіти, ши ро ке впро вад жен ня но вих
циф ро вих тех но логій предс тав ляє ве ликі мож ли вості і ініціює нові
пе да гогічні підхо ди до зрос та ю чих ви мог су час но го суспільства.

2. Та ке ба чен ня роз вит ку інфор маційно го суспільства пе ред ба чає
зас то су ван ня но вих пе да гогічних тех но логій і відповідних ме то дів
нав чан ня. У зв’яз ку з цим, інфор маційні та ко мунікаційні тех но  логії
ста ли найбільш спри ят ли вим інстру мен том, який мо же до по мог ти
лю дям з різни ми ви мо га ми нав чан ня здійсню ва ти своє пра во на осві -
ту, зай нятість, соціаль не жит тя і відпо чи нок, а та кож дос туп до ін -
фор мації. Ви ко рис тан ня но вих тех но логій в сфері освіти по винні
по си ли ти не за лежність, інтег рацію, і рівні мож ли вості для всіх лю дей.

Ос танні 20 років при нес ли ба га то чу до вих інно вацій в от ри маннi
освіти. Тра диційний текст, звук, графіка, відео об’єднані в єди ний
до ку мент «муль ти медійний». Комп’ютерні сис те ми, те ле фо ни, і те -
ле ба чен ня ста ють все більш інтег ро ва ни ми. Різні прог ра ми інфор -
маційних і ко мунікаційних тех но логій відкри ли — і бу дуть про дов -
жу ва ти відкри ва ти все біль ше і біль ше мож ли вос тей в га лузі освіти
та про фесійної підго тов ки. Тех но логії швид ко ви яв ля ють ся зас -
тарілим, ви ма га ю чи но вих на ви чок і знань.

Тех но логії, дос тупні сь о годні, і ті, які бу дуть з’яв ля ти ся, ма ють
по тенціал для пе рет во рен ня сис те ми освіти. Сь о годні ми ба чи мо
ба га то но вих інфор маційних і ко мунікаційних тех но логій на ос нові
ме тодів і форм нав чан ня. Ба чен ня освіти в да ний час зміщуєть ся
в за до во лен ня пот реб інфор маційно го століття.

Роль інфор маційних та ко мунікаційних тех но логій в освітніх
пот ре бах лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми знач но різно маніт ні -
ші. З од но го бо ку, во ни по винні, як і їхні од нолітки, от ри ма ти знан -
ня і на вич ки, не обхідні в суспільстві, в яко му во ни жи вуть. З іншо го
бо ку, во ни ма ють (за виз на чен ням) до дат кові ви мо ги (час то зга -
дуєть ся як особ ливi освітні пот ре би), вик ли кані функціональ ни ми
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об ме жен ня ми, які впли ва ють на здатність учнів до дос ту пу до стан -
да рт них освітніх ме тодiв нав чан ня. 

У ць о му кон тексті, зас то су ван ня інфор маційних і ко мунікацій них
тех но логій ду же важ ли ве, так як во ни гра ють важ ли ву роль в за без пе -
ченні ви со кої якості освіти для лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Та ким чи ном, мож на за до воль ни ти конк ретні освітні пот ре би
різних груп лю дей, в то му числі лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

Літе ра ту ра

1. ICTs in Education for People with Special Needs. Specialized Course //
UNESCO Institute for Information Technologies in Education.

2. Але хи на С. В., За рец кий В. К. Инк лю зив ный под ход в об ра зо ва нии
в кон те кс те про е кт ной ини ци а ти вы «На ша но вая шко ла» // Пси хо ло -
гоUпе да го ги чес кое обес пе че ние на ци о наль ной об ра зо ва тель ной ини ци а -
ти вы «На ша но вая шко ла». — М., 2010.

ІНФОР МАЦІЙНО<КО МУНІКАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ
ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ

На гор на А., сту де нт ка 3 кур су, ден ної фор ми нав чан ня, гру пи МК 31/15
Інсти ту ту еко номіки та ме не дж мен ту Відкри то го міжна род но го універ си те ту

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», alina_baranovskaya@ukr.net
Керівник: Ба хур Н.В., ст. вик ла дач ка фед ри фінансів та банківсь кої спра ви

Інсти ту ту еко номіки та ме не дж мен ту Універ си те ту «Ук раїна»

Ано тація. Розг ля ну то проб ле ми зас то су ван ня інфор маційно2ко -
мунікаційних тех но логій в інклю зив но му нав чанні. Проб ле ма ви ко рис -
тан ня за собів ІКТ для підви щен ня якості інклю зив ної освіти пот ре бує
особ ли во го підхо ду.

Annotation. The problems of application of information and communication
technologies in inclusive education are considered. The problem of using ICT
tools to improve the quality of inclusive education requires a special approach.

Су час ний період роз вит ку суспільства ха рак те ри зуєть ся по си -
лен ням ролі інфор мації та знан ня, які ста ють чин ни ка ми суспіль -
но го прог ре су та доб ро бу ту. Роз ви ток інфор маційно го суспільства
зу мов лює зміни прак тич но у всіх сфе рах життєдіяль ності: від по лі -
ти ки й уп равління до освіти і куль ту ри. Дос тупність інфор мацій -
ноUко мунікаційних тех но логій (ІКТ) кар ди наль но змінює спо со би
ро бо ти з да ни ми, спро щує про це си от ри ман ня знань, обміну до сві -
дом та взаємодії між людь ми. Міждер жавні та міжкуль турні кор до -
ни ста ють про зоріши ми у вірту аль но му світі комп’ютер них ме реж.
Зас то су ван ня інфор маційноUко мунікаційних тех но логій мо же ста ти
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суттєвим чин ни ком по зи тив них змін, ад же во ни відкри ва ють ши -
рокі мож ли вості для пок ра щен ня якості освіти, її дос туп ності для
дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми, спри я ю чи рівно му дос ту пу до
інфор мації та освітніх пос луг, пов ноцінній та плідній суспільній
інтег рації. Проб ле ма ви ко рис тан ня за собів ІКТ для підви щен ня
якості інклю зив ної освіти пот ре бує ґрун тов но го розг ля ду. Інфор -
маційноUко мунікаційні тех но логії відігра ють суттєву роль у за без -
пе ченні якості освіти, що зна хо дить відоб ра жен ня у ро бо тах вітчиз -
ня них дослідників: В.Ю. Би ко ва, А.М. Гуржія, Г.В. Єль ни ко вої,
М.І. Жал да ка, Л.А. Кар та шо вої, В.В. Лапінсь ко го, О.І. Ля шен ка,
О.В. Ов ча рук, О.М. Спіріна, М.П. Шишкіної та ін.

Ком пен са тор на влас тивість но вих тех но логій доз во ляє дітям
з особ ли ви ми пот ре ба ми бра ти ак тив ну участь у нав чаль но му про -
цесі поп ри функціональні об ме жен ня. Зав дя ки ви ко рис тан ню ІКТ,
ці діти здатні по до ла ти бар’єри на шля ху до нав чан ня, оскіль ки от -
ри му ють дос туп до різно манітних ди дак тич них ма теріалів у дос туп -
но му прий нят но му фор маті, а та кож де мо н стру ва ти свої нав чальні
до сяг нен ня. Хо ча існу ють різно манітні шля хи та мож ли вості зас то -
су ван ня ІКТ, їх умов но мож на поділи ти на три ка те горії: — ви ко -
рис тан ня у ком пен саційних цілях; — ви ко рис тан ня у ко мунікацій них
цілях; — ви ко рис тан ня у ди дак тич них цілях[1, c. 682]. Ви ко рис тан -
ня ІКТ у ком пен саційних цілях оз на чає зас то су ван ня їх у якості
технічної до по мо ги, підтрим ки, яка доз во ляє уч ням з особ ли ви ми
пот ре ба ми за лу ча тись до про цесів взаємодії та спілку ван ня. Нап ри -
к лад, ди тині з по ру шен ням ру хо во го апа ра ту во ни мо жуть до по мог ти
при на пи санні, ди тині з проб ле ма ми зо ру — при чи танні і т.д. Та -
ким чи ном, ІКТ здатні знач но по лег ши ти уч ням дос туп до нав чаль -
ної інфор мації, їх взаємодію з найб лиж чим ото чен ням та зі світом,
част ко во ком пен су ю чи або заміщу ю чи відсутність при род них функ -
цій. У ко мунікаційних цілях ІКТ мо жуть бу ти по се ред ни ком в про цесі
спілку ван ня між людь ми з особ ли ви ми пот ре ба ми, як аль  тер на тив -
на фор ма зв’яз ку. До поміжні при ла ди і прог рам не за без пе чен ня для
за до во лен ня пот реб учнів з ко муніка тив ни ми роз ла да ми є спе -
цифічни ми для кож но го ви ду функціональ но го об ме жен ня. ІКТ
ви с ту па ють у ролі інстру мен ту, який по лег шує і ро бить мож ли вим
спілку ван ня, доз во ля ю чи осо бам з ко муніка тив ни ми роз  ла да ми
обміню ва ти ся інфор мацією у більш зруч ний спосіб.

За 2012–2016 ро ки на за мов лен ня Міністер ства освіти і на у ки
Ук раїни роз роб ле но за дер жавні кош ти і впро вад же но у нав чаль ний
про цес 123 най ме ну ван ня пе да гогічних прог рам них за собів (далі —
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ППЗ) для зак ладів освіти: 7 нав чаль них комп’ютер них прог рам та
116 пе да гогічних прог рам них за собів (92 — для за галь но освітніх на -
в чаль них зак ладів, 13 — для про фесійноUтехнічних нав чаль них зак ла -
дів та 11 — для ви щих нав чаль них зак ладів). Фінан су ван ня ор гані -
зації інклю зив но го нав чан ня здійснюєть ся за ра ху нок дер жав но го
бюд же ту, коштів місце вих гро мад та коштів гро мадсь ких, бла годій них
і міжна род них ор ганізацій. З ме тою роз роб лен ня ефек тив них ме -
ханізмів фінан су ван ня освіти на сь о годні ак ту аль ним є досліджен -
ня шляхів за лу чен ня інвес тицій в освіту від ро бо то давців, роз ви ток
при ват ноUдер жав но го парт не р ства, більш ши ро ке ви ко рис тан ня
прог рам ноUціль о во го ме то ду фінан су ван ня [2, c. 28]. От же, ниніш -
ній період роз вит ку сис те ми освіти ха рак те ри зуєть ся інтен сив ним
впро вад жен ням ІКТ, які ста ли невід’ємним еле мен том нав чаль но го
про це су, суттєво роз ши рив ши спектр тра диційних ди дак тич них за -
собів і ре сурсів. Нові тех но логії відкри ва ють унікальні мож ли вості
для от ри ман ня якісної освіти, а та кож ефек тив ної гар монізації
відно син лю дей між со бою та з суспільством в ціло му. Такі перс пек -
тиви ма ють пер шо чер го ве зна чен ня для осіб з особ ли ви ми пот ре ба ми.
Се ред роз маїття інклю зив них стра тегій ІКТ ви яв ля ють ся найбільш
оп ти маль ним інстру мен том, який доз во ляє роз ви ну ти цілісне ба -
чен ня світу та ре алізо ву ва ти індивіду аль ний по тенціал гро ма дя ни -
на інфор маційно го суспільства. Ра зом з цим, вар то пам’ята ти, що
впро вад жен ня ІКТ в інклю зив ну освіту не вирішить усіх проб лем.
Нас туп ний важ ли вий крок — це го товність пе да гогічних праців ни -
ків до роз роб ки інно ваційних ме тодів нав чан ня або до онов лен ня
існу ю чих підходів для ре алізації кон цепції інклю зив ної освіти з ви -
ко рис тан ням ІКТ.
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КУРС JAVA GR8 ADAPT 
ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ПОТ РЕ БА МИ

Охрімен ко О.В., стар ший вик ла дач ка фед ри «Комп’ютер них на ук» 
Інсти ту ту комп’ютер них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна», OkhOlga@ukr.net

Ано тація. У тезах доповіді розглядається можливість організації
навчання Java-програмування для людей з інвалідністю, а саме, приклад
реалізації курсу Java GR 8 ADAPT. Розглянуто шляхи реалізації цього
про екту в Україні, зокрема викладачами Відкритого Міжнародного
університету людського розвитку «Україна».

Annotation. The theses of the report consider the possibility of organizing
training for people with disabilities Java programming, namely, the example
of the implementation of the course Java GR 8 ADAPT. The ways of realiza-
tion of this project in Ukraine are considered. And the possibility of imple-
menting this project by the teachers of the Open International University of
Human Development «Ukraine».

Ду же час то в на шо му суспільстві ви ни кає пи тан ня, чи мож ли -
во лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми нав ча ти прог ра му ван ню?
З яки ми труд но ща ми мо жуть зіткну тись вик ла дачі та сту ден ти.
Аналізу ю чи, влас ний досвід, аналізу ю чи ос танні публікації, мож на
впев не но відповісти, так це мож ли во, цілком ре аль но і при но сить
ду же хо роші ре зуль та ти. 

Нав чан ня сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми на базі Інс ти ту -
ту комп’ютер них тех но логій Універ си те ту «Ук раїна» повністю це до во -
дить, на че те о ре му. Ро бо та прог раміста відповідаль на, клопіт ли ва,
пот ре бує пев них знань ма те ма ти ки, логіки, англійсь кої мо ви і відпо -
від но мо ви прог ра му ван ня. Якісний склад, вик ла дачів Інсти ту ту ком -
п’ю тер них тех но логій повністю за до воль няє цим пот ре бам. Але прог -
рес не стає на місці і то му ду же швид ко з’яв ля ють ся нові ви мо ги, нові
сис те ми, які швид ко потрібно адап ту ва ти і впро ва д жу ва ти в уч бо вий
про цес, і зви чай но тут мо жуть ви ник ну ти певні ри зи ки і склад ності.

То му ду же ак ту аль но і не обхідно пе рей ма ти досвід ко лег, нав ча -
тись і сво го не цу ра тись. На он лайнUплат формі SmartMe Univercity
за пу ще но про ект з нав чан ня лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми
JAVAUпрог ра му ван ню.

Публічна пре зен тація про ек ту відбу ла ся на ВДНГ 8 лю то го
2017 ро ку з учас тю предс тав ників КМДА, Міносвіти і бла годійно го
фон ду «Асоціація інвалідів комп’ютер ників». 

На курсі вже вчить ся кіль ка де сятків сту дентів, де які вже успішно
се бе ре алізу ва ли. Хо ро ший життєвий прик лад — сту дент Ігор Ро ман -
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чук (інвалід 2Uї гру пи, ДЦП) з Іва ноUФранківсь ка, який після нав чан ня
на курсі JavaGR8 ADAPT успішно склав міжна род ний сер тифі ка цій -
ний іспит ком панії Oracle і вже кіль ка років пра цює JavaUроз роб ни ком
у ком панії SoftJourn. Од на з йо го влас них роз ро бок — мобіль ний до да -
ток «Дружній Іва ноUФранківськ» (Friend lyIF), який фіксує всі пан ду -
си в місті і де мо н струє не тіль ки на явність пан дусів, а й рівень їх зруч -
ності від тих, що цілком прис то со вані для лю дей з особ ли ви ми
пот ре ба ми, до тих, яки ми не мож ли во ско рис та ти ся без сто рон ньої.
Ме та ор ганіза торів по ля гає в масш та бу ванні про ек ту і за лу ченні до
нь о го яко мо га біль шої кіль кості лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми.

Для лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми курс JavaGR8 ADAPT є пов -
ністю без кош тов ним. Нав чан ня три ває близь ко шес ти місяців, а для
всту пу дос татньо по да ти за яв ку і прой ти не ве ли ке ан ке ту ван ня-
співбесіду.

Підго тов ка кур су JavaRG8 ADAPT три ва ла май же рік. За цей час
зу  сил ля ми ком панії SmartMe University і JavaUтре не ра, кан ди да та тех -
ніч  них на ук, до цен та Сергія Іще ря ко ва бу ли ство рені відеоUуро ки, роз -
 роб ле на прог ра ма вебінарів і кіль ка со тень ав торсь ких тестів до кур су.

Курс по бу до ва ний та ким чи ном, що для по чат ку нав чан ня до сить
во лодіння комп’юте ром на рівні ко рис ту ва ча, тоб то, не потрібні ніякі
спеціальні знан ня з прог ра му ван ня, — за пев ни ла керівник прог ра -
ми. — Особ ли во важ ли вим є те, що нав чан ня про хо дить в он лайн-
ре жимі на плат формі SmartMe University, ад же ми прек рас но ро -
зуміємо наскіль ки склад но бу ло б лю дям з особ ли ви ми пот ре ба ми
приїжджа ти на ау ди торні за нят тя мінімум двічі в тиж день. Са ме то -
му наш курс по бу до ва ний на ав торсь ких відеоUуро ках і ре гу ляр них
вебіна рах з ав то ром кур су Сергієм Іще ря ко вим, під час яких учні
мо жуть ста ви ти за пи тан ня тре не ру, роз би ра ти складні зав дан ня,
пе ревіря ти до машні зав дан ня».

Нав чаль на прог ра ма JavaRG8 ADAPT унікаль на за своєю сут тю
та змістом і по ки не має ана логів на ук раїнсь ко му рин ку. Більш то го,
он лайнUплат фор ма, на якій про хо дить курс, — це та кож ав торсь ка
роз роб ка ук раїнсь кої ком панії SmartMe University.

Місією ць о го про ек ту є зміна став лен ня суспільства, пе да гогів,
вла ди та й са мих лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми до влас но го жит тя,
ролі тих, хто до по ма гає і са мої фор ми до по мо ги, а та кож за без пе чен -
ня лю дей ре аль ни ми про фесійни ми на вич ка ми, які мо жуть до по -
мог ти у пра цев лаш ту ванні. Ми вже маємо історії успіху на ших ви -
пу ск ників, то му з упев неністю мо же мо стве рд жу ва ти, що вчи ти
прог ра му ван ню лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми мож ли во. Нас туп ним
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кро ком ба чи мо по пу ля ри зацію цієї ідеї і до не сен ня інфор мації про
мож ли вості нав чан ня яко мо га більшій кіль кості лю дей з особ ли ви ми
пот ре ба ми. Тут нам ду же не обхідна підтрим ка гро мадсь ких ор -
ганізацій, ЗМІ, ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня та МОН.

От же, підсу мо ву ю чи ска за не, ду же би хотіло ся, щоб та ла но виті
вик ла дачі Інсти ту ту комп’ютер них тех но логій теж підклю чи лись до
ць о го про ек ту, і Універ си тет «Ук раїна» прий няв у нь о му участь.

СУ ЧАСНІ ІНФОР МАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ 
ДЛЯ НАВ ЧАН НЯ ОСІБ З ВА ДА МИ ЗО РУ

Сер пов Т.І., магістр спеціаль ності «Інфор маційна бібліотеч на та архівна спра ва»
Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна»

Ля шук Н.В., кан ди дат філо логічних на ук, до цент ка фед ри до ку мен тоз на в ства, 
інфор маційної діяль ності та комп’ютер них тех но логій 

Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни Універ си те ту «Ук раїна»
dokumento2lirol@ukr.net

Ано тація. Здійсне но ог ляд інфор маційно го за без пе чен ня для нав чан-
ня лю дей з ва да ми зо ру. Опи са но різно манітні функціональні мож ли вості
су час них прог рам, націле них на ство рен ня вірту аль них се ре до вищ. Зак -
цен то ва но ува гу на спеціаль но му фор маті аудіок ни ги сис те ми «DAISY».

Annotation. The review of the informative providing is carried out for the
studies of people flay sight.Various functional possibilities of the modern pro-
grams, virtualenvironments aimed at creation are described. Аttention on the
special format of audiobook of the system «DAISY».

Невід’ємною час ти ною су час но го про це су нав чан ня є інфор -
маційноUко мунікаційні тех но логії, зав дя ки яким роз ви ваєть ся но ва
фор ма інфор маційних нав чаль них за собів для лю дей, які не ма ють
мож ли вості здо бу ва ти знан ня тра диційним спо со бом.

Для до сяг нен ня відповідно го рівня у зас воєнні знань слу хачів
з ва да ми, важ ли ву роль відіграє спеціаль не прог рам не за без пе чен -
ня та відповідне на лаш ту ван ня пер со наль но го комп’юте ра. Слу хачі
з ва да ми зо ру, слу ху чи опор ноUру хо во го апа ра ту ви ко рис то ву ють
та ке прог рам не за без пе чен ня як путівник у світ пер со наль но го
ком п’юте ра. Зав дя ки та ким прог ра мам осо би з ва да ми зо ру мо жуть
са  мостійно пра цю ва ти на ПК. Спеціальні на лаш ту ван ня комп’юте -
ра відкри ва ють пе ред людь ми з ва да ми здо ров’я нові перс пек ти ви
для нав чан ня та здо бут тя про фесії.

Роз роб ни ки су час них опе раційних сис тем приділя ють особ ли ву
ува гу слу ха чам з ва да ми здо ров’я: до стан да рт них прог рам вхо дять
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спеціальні прог ра ми для слу хачів з ва да ми зо ру. Для ком фо рт но го
нав чан ня та са мостійної ро бо ти на ПК су часні прог рамні про дук ти
за без пе чу ють вдос ко на лен ня комп’юте ра лю дям з ва да ми здо ров’я.

На ве де мо прик ла ди пев них прог рам них роз ро бок:
1) Ек ран ний дик тор — ця прог ра ма оз ву чує усі дії, які відбу ва -

ють ся на ек рані, роз повідає, як за до по мо гою клавіату ри ви ко на ти
ту чи іншу ко ман ду.

Слу хач ви ко нує індивіду альні на лаш ту ван ня прог ра ми: змінює
го лос дик то ра, на лаш то вує темп чи тан ня, оби рає гучність та тон. 

Прог ра ма ек ран но го дик то ра роз роб ле на для ко рис ту вачів
мобіль них те ле фонів. Прог ра ма про мов ляє за го лов ки ме ню, наз ви
до датків, кно пок та інших об’єктів на дисп леї, по яких ко рис ту вач
про во дить паль ця ми. Для ак ти вації тої чи іншої функції, чи за пус -
ку до дат ка, влас ни ку те ле фо на дос татньо на тис ну ти на відповідну
ікон ку [1, с. 253].

Подібним чи ном функціонує вклю че на до скла ду прог рам ек -
ран на клавіату ра. Про во дя чи ру кою по сен сор но му дисп лею
мобіль но го те ле фо ну і сприй ма ю чи на слух наз ви сим волів, ко рис -
ту вач мо же без сто рон ньої до по мо ги дру ку ва ти та ре да гу ва ти текст.

При ро боті з елект рон ни ми таб ли ця ми прог ра ми чи та ють фор -
му ли та до по ма га ють у ви борі комірок, у ме режі Інтер нет до по ма -
га ють над ру ку ва ти елект рон ну ад ре су, надісла ти повідом лен ня
елект рон ною пош тою.

2) Прог ра ми для оз ву чен ня вве де но го текс ту з клавіату ри. Осо -
би з ва да ми зо ру чу ють літе ру чи циф ру, яку во ни дру ку ють у ре аль -
но му часі. Індивіду альні на лаш ту ван ня доз во ля ють об ра ти оз ву чу -
ван ня кож но го сим во лу чи сло ва. За до по мо гою прог ра ми слу хачі
з ва да ми зо ру вив ча ють роз та шу ван ня літер та цифр на клавіатурі,
ви ко рис то ву ють прог ра му як тре на жер для опа ну ван ня де ся ти -
паль це во го ме то ду дру ку. Та ке вміння знач но впли ває на швидкість
ро бо ти. Слу хачі по чу ва ють се бе більш впев не но при ви ко нанні різ -
них зав дань, що по зи тив но впли ває на їхній емоційний стан у про -
цесі нав чан ня та спілку ван ня з од ног руп ни ка ми.

3) Оз ву чен ня елект рон них книг. Зав дя ки та ким прог ра мам слу -
ха чам з ва да ми зо ру ста ють дос туп ни ми елект ронні підруч ни ки та
інша літе ра ту ра. Прог ра ма мо же про чи та ти вго лос текст, який за -
ван та жить слу хач на ук раїнській, англійській чи російській мо вах.
Функція за пи су оз ву че но го текс ту в зву ко вий фор мат, відкри ває
мож ли вості прос лу хо ву ван ня за до по мо гою мобіль них те ле фонів
чи аудіо прог ра вачів.
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Ав то ма тич на прок рут ка доз во лить пе рей ти у будьUяку час ти ну
текс ту чи зву ко во го фай лу. Функція за пам’ято ву ван ня по зиції кур -
со ру до по ма гає відкри ти текст на яко му закінчи ли ми ну ло го ра зу.
Слу хач на лаш то вує го лос дик то ра, йо го темп та тон чи тан ня. У ме режі
Інтер нет є ве ли кий вибір прог рам з го ло со ви ми на бо ра ми дик торів.

Ці прог ра ми ма ють ши ро ку по пу лярність се ред слу хачів не ли ше
з ва да ми зо ру: як відпо чи нок від ек ра ну моніто ру, для знят тя зо ро во-
го та м’язо во го нап ру жен ня, нап ру жен ня опор ноUру хо во го апа ра ту.

У су час них світо вих бібліоте ках до сить по пу ляр ним ста ло зас то-
суван ня, для лю дей з ва да ми зо ру, комп’ютер ної прог ра ми «DAISY». 

«DAISY» (Digital Accessible Information System — циф рові дос -
тупні інфор маційні сис те ми) — це спеціаль ний фор мат аудіок ниг,
який ха рак те ри зуєть ся ви со кою здатністю стис кан ня (на од но му
CD вміщуєть ся до 90 го дин зву чан ня), за хис том від копіюван ня, і,
го лов не, струк ту ро ва ною розміткою та зруч ною навігацією. Фор мат
дейзі доз во ляє нез ря чо му ко рис ту ва чеві про тя гом ліче них се кунд
знай ти в аудійо ваній книзі потрібний розділ, па раг раф, сторінку,
аб зац, фра зу і т.д.

Фор мат дейзі доз во ляє поєдну ва ти різні спо со би по дан ня кни ги.
ДейзіUкни га мо же місти ти як зви чай ний текст, так і аудіодоріжку,
ілюст рації, віде о ряд. Приміром, на чи та ний дик то ром підруч ник мо -
же суп ро во ди ти ся пов ним або част ко вим текс том. Ко рис ту вач сам
оби рає найбільш зруч ний для се бе спосіб ро бо ти з підруч ни ком.

Кни ги мож на на чи ту ва ти на циф ро вий дик то фон або комп’ю тер
(но ут бук) при до по мозі вмон то ва но го в ПК або зовнішнь о го мікро фо -
на. Це мо же бу ти зви чай ний мікро фон для Skype. Про те знач но кра -
щої якості зву ку мож на до би ти ся зав дя ки не ве лич ко му зовнішнь о му
мікро фо ну, який чіпляєть ся до комірця на одязі дик то ра. 

От же, зас то су ван ня спеціаль но го прог рам но го за без пе чен ня
у про цесі нав чан ня слу хачів з особ ли ви ми пот ре ба ми є однією з обо -
в’яз  ко вих умов для пов ноцінно го нав чан ня. Ці прог ра ми поліпшу -
ють емоційний стан слу хачів з особ ли ви ми пот ре ба ми та вис ту па -
ють в ролі помічників у про фесійній діяль ності.

Літе ра ту ра 
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tanyasimachenko@gmail.com 

Ано тація. Впро вад жен ня інклю зив ної освіти зу мов лює ба га то
склад них пи тань і но вих зав дань, які не обхідно вирішу ва ти як на те о -
ре тич но му, так і на прак тич но му рівнях. В Ук раїні нині про во дить ся
послідов на політи ка пе ре хо ду до інклю зив ної мо делі нав чан ня шля хом
ство рен ня умов для інтег рації дітей з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми
в освітній простір. Виз на че но ос новні прин ци пи роз вит ку інклю зив ної
освіти в Ук раїні: на у ковість; сис темність; варіативність, ко рек цій на
спря мо ваність; індивіду алізація; соціаль на відповідальність сім’ї;
між відом ча інтег рація та соціаль не парт не р ство. Обізнаність що до
різних видів за собів ІКТ, спо собів і шляхів їх ви ко рис тан ня відкри ває
нові перс пек ти ви як для учнів з особ ли ви ми пот ре ба ми, так і для пе да -
гогів. Для ефек тив но го впро вад жен ня ІКТ в інклю зив ну освіту не об -
хідно за без пе чи ти на леж ний рівень ІК2ком пе те нт ності пе да гогічних
працівників, їх го тов ності до роз роб лен ня інно ваційних ме тодів на -
вчан ня, онов лен ня існу ю чих підходів для ре алізації кон цепції інклю зив -
ної освіти з ви ко рис тан ням ІКТ.

Annotation. The introduction of inclusive education leads to many com-
plex issues and new challenges that need to be addressed both at the theore -
tical and practical levels. In Ukraine, a consistent policy of transition to an
inclusive model of education is being pursued by creating conditions for the
integration of children with special educational needs into the educational
space. The basic principles of the development of inclusive education in
Ukraine are defined: science; systematic; variability, correction orientation;
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individualization; social responsibility of the family; interdepartmental inte-
gration and social partnership. Awareness of different types of ICTs, ways
and ways of using them opens up new perspectives for both students with spe-
cial needs and for educators. In order to effectively implement ICT in inclu-
sive education, it is necessary to ensure an adequate level of IC2competence of
pedagogical staff, their readiness for the development of innovative teaching
methods, and the updating of existing approaches for the implementation of
the concept of inclusive education using ICT.

В наш час із роз вит ком інфор маційних тех но логій і по си лен -
ням ролі інфор мації в житті лю дей відбу ваєть ся стрімка інфор ма ти -
зація усіх сфер людсь кої діяль ності і освіти та кож. Зас то су ван ня
у га лузі освіти мо жуть да ти ве ли чезні мож ли вості для пок ра щен ня
якості освіти і зро би ти її як найбільш дос туп ною для осіб з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми, що ду же важ ли во для су час но го суспільства. 

Зав дя ки ви ко рис тан ню інфор маційноUко мунікаційних тех но -
логій знач но роз ши рив ся спектр за собів нав чан ня за ра ху нок муль -
ти медійних за собів, які мо жуть інтег ру ва ти зви чай ний текст зі зву ком,
графікою і відео, що ро бить про цес нав чан ня більш різно манітним.
До інфор маційноUко мунікаційних тех но логій та кож відно сять ся
ін фор маційні тех но логії, те ле ко мунікації, медіаUтранс ляції, усі ви -
ди аудіо та відео об роб ки, пе ре дачі, ме ре же вих функцій уп равління
та моніто рин гу. 

Інфор маційноUко мунікаційні тех но логії як найк ра ще спри я ють
ін дивіду алізації нав чан ня, на да ю чи осо бам з особ ли ви ми пот ре ба ми
дос туп до нав чаль них ма теріалів у більш прий нят ний спосіб і роз ши -
рю ючи дос туп до різно манітних інфор маційних ре сурсів, доз во ляє
ком біну ва ти різні фор ми предс тав лен ня інфор мації, роз ви ва ти цілісне
ба чен ня світу, ре алізо ву ва ти індивіду аль ний по тенціал кож но го уч ня.
Це доз во ляє ви я ви ти при хо вані мож ли вості в учнів з ко муніка тив ни ми
роз ла да ми і кра ще мо ти ву ва ти їх до нав чан ня та ко мунікації [1, с. 140].

Відповідно до ціль о во го приз на чен ня мож ли вості зас то су ван ня
інфор маційноUко мунікаційних тех но логій поділя ють на три ка те горії:

1. Ком пен са тор не приз на чен ня — ви ко рис тан ня інфор мацій -
ноUко мунікаційних тех но логій для підтрим ки, ком пен сації або
заміщен ня пев них фізич них функцій лю ди ни з особ ли ви ми пот ре -
ба ми, за до по мо гою, нап рик лад, за собів пок ра щен ня зо ру, слу ху
і т.п., по лег шу ю чи нав чан ня та спілку ван ня. 

2. Ко мунікаційне приз на чен ня — ви ко рис тан ня інфор мацій -
ноUко мунікаційних тех но логій для по лег шен ня або ство рен ня ко -
мунікації між людь ми з особ ли ви ми пот ре ба ми та інши ми у виг ляді
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до поміжних при ладів і прог рам но го за без пе чен ня, які підби ра ють -
ся відповідно до кож но го ви ду функціональ но го об ме жен ня.

3. Ди дак тич не приз на чен ня — ви ко рис тан ня інфор мацій но-
ко мунікаційних тех но логій для за до во лен ня індивіду аль них пот -
реб, осо бистісно го роз вит ку, ди фе ренціації, вклю чен ня в освітнє
й суспіль не се ре до ви ще, розк рит тя здібнос тей та по тенціалу лю дей
з особ ли ви ми пот ре ба ми [2, с. 76].

Сь о годні ви ко рис тан ня інфор маційноUко мунікаційних тех но ло -
гій ста ло невід’ємним еле мен том інклю зив но го нав чан ня. Ці тех но  ло -
гії доз во ля ють уч ням з особ ли ви ми пот ре ба ми от ри ма ти якісну осві ту,
а та кож пос ту по во інтег ру ва ти ся в суспільство, спілку ва ти ся з інши ми
людь ми у більш зруч ний спосіб, ре алізо ву ва ти свій по тенціал. 

Од нак яки ми б не бу ли інфор маційноUко мунікаційні тех но логії
їх потрібно постійно вдос ко на лю ва ти, роз роб ля ти інно ваційні ме -
то ди нав чан ня, онов лю ва ти вже існу ючі, а та кож го ту ва ти пе да -
гогічні кад ри, які бу дуть го тові ви ко рис то ву ва ти усі до сяг нен ня су -
час ної на у ки в нав чаль но му про цесі.
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ІНФОР МАЦІЙНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ В ІНКЛЮ ЗИВНІЙ ОСВІТІ

Тка чен ко О.О., 
старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності,

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
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Ано тація. В те зах йдеть ся про освітні особ ли вості при вив ченні
інфор маційних тех но логій у вищій освіті для сту дентів з інвалідністю.
Розг ля ну то прин ци пи ре алізації освіти для сту дентів2інвалідів у ви -
щих уч бо вих зак ла дах. Ок рес лені проб лемні пи тан ня у ви ко рис танні
інфор маційних тех но логій.

Annotation. The thesis refers to the educational peculiarities in the study
of information technology in higher education for students with disabilities. The
principles of the implementation of education for students with disabilities in
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higher educational institutions are considered. Problematic issues in the use
of information technologies are outlined.

На сь о годнішній день, ак ту аль ною проб ле мою інклю зив ної
освіти, що пос тає пе ред ор ганізацією комп ле кс ної до по мо ги дітям,
яв ляєть ся ство рен ня «без бар’єрно го» освітнь о го се ре до ви ща. Го -
лов ним із пра вил та ко го освітнь о го се ре до ви ща є дос тупність
освіти для ди ти ни з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я.

Розг ля да ю чи проб ле му дос туп ності про фесійної освіти, важ ли во
розг ля да ти проб ле му ре алізації прав інвалідів на освіту, що пов’яза -
на з цілою низ кою проб лем, пов’яза них з ре фор му ван ням сис те ми
освіти та соціаль ної політи ки що до до інвалідів.

Сту дент з інвалідністю має в вузі ста тус зви чай но го сту ден та
з усіма наслідка ми, що вип ли ва ють звідси плю са ми і міну са ми.
У ць о му кон тексті, вар то звер ну ти ува гу на ре зуль тат від зас то су -
ван ня су час них освітніх тех но логій для нав чан ня і соціалізації осіб
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми.

На дум ку ба гать ох фахівців, в су часній освіті не обхідно вра хо -
ву ва ти індивіду альні особ ли вості сту дентів і ви бу до ву ва ти відпо від -
но до цих особ ли вос тей індивіду альні освітні траєкторії. Особ ливі
проб ле ми вик ли ка ють сту дентів, які «відрізня ють ся» від за галь ної,
стан да рт ної освітньої траєкторії, це сту ден ти з фізич ни ми та пси -
хічни ми по ру шен ня ми (інваліди). 

Як пра ви ло, для інвалідів ха рак терні нижчі по каз ни ки ста ну
здо ров’я, до сяг нень в га лузі освіти і еко номічних мож ли вос тей
і більш ви сокі по каз ни ки бідності, ніж для лю дей без будьUяких форм
інвалідності. Знач ною мірою це пов’яза но з відсутністю не обхідних
для них служб і з чис лен ни ми пе реш ко да ми, з яки ми во ни сти ка -
ють ся в пов сяк ден но му житті.

Для успішної інтег рації гро ма дян з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми в суспільство потрібно за без пе чи ти ефек тив ну ре алізацію різних
скла до вих соціаль ної ре абілітації.

Як відо мо, пра во на пра цю і пра во на освіту є невід’ємни ми пра -
ва ми кож ної лю ди ни, і в то му числі інваліда. Не підля гає сумніву,
що інваліди по винні от ри му ва ти про фесійну освіту і в по даль шо му
ма ти ро бо че місце за фа хом. Соціаль ноUпро фесійна ре абілітація ін -
валідів вклю чає от ри ман ня се редньої освіти, про фесійну орієнта цію,
про фесійне нав чан ня або пе ре нав чан ня, раціональ не пра цев лаш ту -
ван ня, про фесійноUви роб ни чу адап тацію. Освіта інвалідів здійсню -
єть ся пе ре важ но в роздільній формі: в спеціалізо ва них ус та но вах,
кла сах, на до му. Спеціальні нав чальні зак ла ди не за без пе чу ють
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підго тов ки інвалідів на рівні, що га ран тує їх кон ку рен то сп ро мож -
ність, а де які з них го ту ють фахівців, які свідо мо ви яв ля ють ся не -
кон ку рен то сп ро мож ни ми. Рівень освіти інвалідів на ба га то ниж че,
ніж у не інвалідів. Оче вид на і вузькість профілів про фесійної підго -
тов ки інвалідів. Зав дя ки роз вит ку інтер нетUтех но логій і тех но логій
елект рон но го нав чан ня, стає мож ли вим виріши ти ба га то проб лем,
пов’яза них з інтег рацією інвалідів в освітні про це си, а та кож в се ре -
ду фор мо ва но го інфор маційно го суспільства.

Існує ряд серйоз них проб ле ми у ви ко рис танні но вих інфор -
маційних тех но логій в освітнь о му про цесі, що обу мов лені та ки ми
чин ни ка ми: відсутність інфор маційноUтех но логічної інфра ст рук ту -
ри, прог рам ноUапа рат но го за без пе чен ня, приз на че но го для дітей
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я, що відповідає меті і зав дан -
ням нав чан ня; відсутність умов, ство рен ня тех но логічної інфра ст -
рук ту ри, зорієнто ва ної на інклю зив ну освіту: зручність ко рис ту -
ван ня, дос тупність, еко номічної дос туп ності.

Ви ко рис тан ня но вих інфор маційних тех но логій для осіб з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я, зас но ва не на мож ли вості за -
без пе чен ня муль ти медійності комп’ютер них за собів нав чан ня, що
доз во ля ють ак тивізу ва ти ком пен са торні ме ханізми нав ча ють ся на
ос нові збе ре же них видів сприй нят тя з ура ху ван ням прин ци пу
полісен сар но го підхо ду і по до лан ня по ру шень у роз вит ку. 

Муль ти медіа — це предс тав лен ня об’єктів і про цесів не тра ди цій -
ним текс то вим опи сом, а за до по мо гою фо то, відео, графіки, ані -
мації, зву ку. Учнів при ваб лює но виз на про ве ден ня муль ти медійних
уроків.

Од ним з го лов них пе ре ваг ви ко рис тан ня комп’ютер них за собів
нав чан ня для сту дентів з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я є їх
ве ликі мож ли вості в візу алізації на да но го нав чаль но го ма теріалу.

Вар то відзна чи ти, що су час на освіта по вин на ста ти гу маністич -
но орієнто ва ною, де лю ди ну пос тає ос нов ною цінністю, бу ти спря -
мо ва ним на роз ви ток осо бис тості. При та ко му підході будьUякі
фор ми, ме то ди і тех но логії по винні за без пе чу ва ти мак си маль но
спри ят ливі умо ви для са мо роз вит ку та адап тації.

Щоб за без пе чи ти ефек тив ний роз ви ток універ си тетсь ких комп -
лексів в кон тексті фор му ван ня освітнь о го се ре до ви ща для нав чан -
ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, доціль но ви ко на ти нас тупні
за хо ди: про вес ти аналіз внутрішній і зовнішнь о го се ре до ви ща уні -
вер си тетсь ко го комп лек су, йо го інфра ст рук ту ри, ма теріаль ної ба зи.
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ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 
ІНФОР МАЦІЙНО-КО МУНІКАЦІЙНИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ 

В ІНКЛЮ ЗИВНІЙ ОСВІТІ

Хай да ро ва Т.М.
стар ший вик ла дач ка фед ри мар ке тин гу

Універ си те ту роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»
bril_a@bigmir.net

Ано тація. У до повіді розг ля даєть ся роль інфор маційно2ко муніка -
тив них тех но логій в інклю зивній освіті у відповідності до дер жав ної
політи ки і не обхідності от ри ман ня рівно го дос ту пу до якісної освіти,
соціалізації дітей, що ма ють особ ливі освітні пот ре би. Розг ля да ють -
ся мож ли вості інфор маційно2ко муніка тив них тех но логій і їх до по -
між них за собів в оп тимізації нав чаль но го се ре до ви ща дітей з об ме же -
ни ми мож ли вос тя ми.

Annotation. In the article the role of ICT for inclusive education accord-
ing to state policy on equal access to quality education and socialization by
children having special educational needs is considered. Possibilities of ICT
and their supportive applications for optimization of educational environment
of children with limited opportunities are described.

Ос нов ни ми прин ци па ми дер жав ної політи ки в га лузі освіти
є рівність прав усіх на от ри ман ня якісної освіти та дос тупність освіти
всіх рівнів для на се лен ня з ура ху ван ням інте лек ту аль но го роз вит ку,
пси хофізіологічних і індивіду аль них особ ли вос тей кож но го гро ма -
дя ни на (пунк ти 1, 2 статті 4 За ко ну Ук раїни «Про освіту»).

Пер шо чер го вим зав дан ням су час но го суспільства стає ство рен ня
умов, при яких лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я мог ли
б от ри му ва ти якісну і кон ку рен то сп ро мож ну освіту. 

Інклю зив на освіта — освітній про цес, спря мо ва ний на усу нен -
ня бар’єрів і вклю чен ня всіх осіб з особ ли ви ми освітніми пот ре ба -
ми в про цес нав чан ня та соціаль ної адап тації з ме тою за без пе чен ня
рівно го дос ту пу до якісної освіти.

Однією з мож ли вос тей от ри ман ня якісної освіти є ви ко рис тан ня
інфор маційноUко мунікаційних тех но логій (далі ІКТ). Зрос тає ро -
зуміння то го, що інфор маційноUко мунікаційні тех но логії, су часні
за со би ко мунікацій — це не тіль ки важ ли вий інстру мент соціаль ної
інтег рації лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я, але і зрос -
та ю чий освітній ре сурс, що знач но збіль шує по тенціал осо бис тості
на ос нові віль но го дос ту пу до знань та інфор мації.
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Як і всі інші чле ни суспільства, лю ди з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми ма ють пра во на бу ти знан ня та на вич ки, не обхідні для жит тя
в суспільстві. Од нак во ни сти ка ють ся з до дат ко ви ми труд но ща ми,
вик ли ка ни ми функціональ ни ми об ме жен ня ми, які впли ва ють на їх
мож ливість от ри ма ти дос туп до освіти. Оче вид но, що функціо нальні
об ме жен ня пе реш код жа ють ово лодінню дос татнім рівнем знань.
То му для підбо ру оп ти маль но го прог рам ноUапа рат но го об лад нан ня,
не обхідно го для пов ноцінно го за до во лен ня індивіду аль них освітніх
пот реб, важ ли во ма ти чітке уяв лен ня про роль і мож ли вості ІКТ
в освітнь о му про цесі для лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми. Як що
учень не здат ний конт ро лю ва ти і уп рав ля ти будьUякою діяльністю,
для нь о го по винні бу ти адап то вані або роз роб лені аль тер на тивні
ви ди діяль ності з тим, щоб на да ти йо му мож ливість от ри ма ти не об -
хідну інфор мацію і потім про де мо н стру ва ти свої ре зуль та ти. Щоб
ре алізу ва ти ці мож ли вості, не обхідно за без пе чи ти пов ну інтег рацію
ІКТ в нав чаль ну прог ра му. При ць о му мо дифікація нав чаль ної
прог ра ми не є її відхи лен ням від ака демічних ви мог і стан дартів.

Дос туп до інфор мації в ре жимі онUлайн став найбільш по ши ре -
ним спо со бом от ри ман ня інфор мації. При вив ченні нав чаль них
дис циплін мо жуть бу ти ви ко рис тані різно манітні тех но логії, що
підтри му ють про цес ко мунікації між учас ни ка ми: синх ронні і
асинх ронні за со би зв’яз ку і взаємодії, інте рак тивні еле мен ти, а та -
кож різні ме то ди онUлайн конт ро лю і оцінки.

Інфор маційноUко муніка тивні тех но логії спри я ють підви щен -
ню якості та поліпшен ню дос ту пу до освіти, доз во ля ю чи лю дям
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми бра ти ак тив ну участь в освітнь о му
про цесі.

Мож на виділи ти ос новні до поміжні тех но логії на ос нові ІКТ в
інклю зивній освіті: 

— ком пен са тор на — технічна до по мо га для по лег шен ня тра -
диційних в освіті видів діяль ності: чи тан ня та пись ма; 

— ди дак тич на — пе да гогічна до по мо га у ви ко рис танні ІКТ для
ство рен ня відповідно го нав чаль ної се ре до ви ща і освітніх ре сурсів; 

— ко мунікаційна — ко муніка тив на до по мо га для участі в сис -
те мах ме ре же вої взаємодії.

До поміжні тех но логії ІКТUінфра ст рук ту ри да ють мож ливість
дос ту пу до освіти на адек ват но му рівні. Комп’ютер підтри мує про -
цес нав чан ня, прид бан ня ба зо вих на ви чок, підви щен ня мо ти вації та
са мо оцінки. Зви чай но, зас то су ван ня ІКТ не вирішує всіх проб лем
в освіті лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я. ІКТ ли ше
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забез пе чу ють кар ди наль не поліпшен ня дос ту пу до інфор мації та під -
трим ки ко мунікацій і мо жуть ста ти по туж ним ди дак тич ним та ко -
мунікаційним за со бом, які в свою чер гу зак ла да ють ос но ву істот но го
прог ре су в осо бис то му роз вит ку, доз во ля ю чи лю дям з особ ли ви ми
освітніми пот ре ба ми пов ноцінно бра ти участь в житті суспільства.

Літе ра ту ра

1. Закон України від 01.07.2015 №1556-VII «Про вищу освіту».
2. За кон Ук раїни № 2961UIV від 06.10.2005 «Про ре абілітацію інвалідів

в Ук раїні».
3. Про зат ве рд жен ня Кон цепції роз вит ку інклю зив но го нав чан ня: На -

каз МОН Ук раїни № 912 від 01.10.2010 [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим
дос ту пу: http://www.mon.gov.ua/files/normative/newstmp/2010/05_10/912.zip

4. Н. То ка ре ва, Бе сио С. ИКТ в об ра зо ва нии лю дей с осо бы ми пот реб -
нос тя ми: Спе ци а ли зи ро ван ный учеб ный курс / Ав то ри зо ван ный пер.
с англ. / Н. То ка ре ва, С. Бе сио. Моск ва: Изд. дом «Обу че ниеUСер вис», 2008. 

5. Инк лю зив ное об ра зо ва ние: путь в бу ду ще. Зак лю чи тель ный док лад //
Ма те ри а лы 48Uй сес сии Меж ду на род ной кон фе рен ции по об ра зо ва нию,
Же не ва, 25–28 но яб ря 2008 г. Же не ва: Меж ду на род ное бю ро прос ве ще -
ния, 2008. 

6. Ба дарч Ден дев. Ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он ные тех но ло гии
в об ра зо ва нии: мо ног ра фия / Ба дарч Ден дев/ Моск ва: ИИ ТО ЮНЕС КО,
2013. — 320 с.

320

Секція VII Інформаційно-комунікаційні технології 
інклюзивного навчання



321

СЕКЦІЯ VIІІ

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ 
БЕЗБАР’ЄРНОГО
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

ПЕРС ПЕК ТИ ВИ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ ТРИ ВИМІРНО ГО ДРУ КУ
В ДІЯЛЬ НОСТІ ДИ ЗАЙ НЕРІВ (ЗОК РЕ МА У ПРО ТЕ ЗУ ВАННІ)

Агієнко Є.П., сту де нт ка гру па ДЗ 41/14 Б
ВМУ РоЛ «Ук раїна» Інже нер но2тех но логічний інсти тут

На у ко вий керівник: Бібер С.Г., старший викладач кафедри дизайну, 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Ано тація. Те зи до повіді містять ог ляд сфе ри ви ко рис тан ня 3D прин -
терів. Виз на че но роль три вимірно го дру ку в діяль ності ди зай нерів. 3D
друк — ши ро ке по ле для ре алізації твор чих ідей ди зай нерів. Розг ля нуті
перс пек ти ви зас то су ван ня три вимірно го дру ку в про те зу ванні. Виз на -
чені шля хи по шу ку інно ваційних рішень.

Annotation. Theses of the report contains a review of the scope of the use
of 3D printers. Defined the role of 3D printing in the activity designers. 3D prin -
ting is a wide field for the realization of creative ideas of designers. Con -
sidered the prospects of application of three2dimensional printing in prosthetics.
Defined ways of finding innovative solutions.

Ме тою до повіді є досліджен ня перс пек тив зас то су ван ня три -
вимірно го дру ку, ко ли особ ли во на бу ває ве ли ко го зна чен ня ви ко -
рис тан ня 3 D прин терів у діяль ності ди зай нерів, і вже в найб лиж чо му
май бутнь о му відкри ва ють ся ве ликі мож ли вості як у ви роб ництві,
так і у при ват но му по буті. Для до сяг нен ня цих цілей ви ко рис то ву -
ють різні за со би, а са ме кре а тивні творчі рішен ня та інно ваційні
ма теріали. Вза галі, це по шук но вих прос то ро вих по чуттів для сприй -
нят тя та но вої ор ганізації нав ко лишнь о го се ре до ви ща.

Три вимірний друк — це ство рен ня об’ємно го пред ме ту за до по -
мо гою спеціаль но го прин те ра на ос нові заз да легідь за го тов ле ної циф -
рової комп’ютер ної мо делі. Це відбу ваєть ся зав дя ки по ша ро во му на-
ро щу ван ню за да ної три вимірної фор ми з плас ти ку (різних коль орів),
вос ку і навіть ме та лу. Він мо же ство рю ва ти мо делі будьUякої спря -



мо ва ності — від су венірних ви робів до архітек тур них та інших мо -
де лей. Щоб зро зуміти масш табність бізне су з ви го тов лен ня 3DUмо -
де лей, розг ля не мо сфе ри зас то су ван ня та ких при ладів і що мож на
дру ку ва ти на 3D прин те рах. Це мо жуть бу ти: іменні су веніри — точні
копії лю дей, тва рин та інше. Складні ди зай нерські речі — пред ме ти
інтер’єру, еле мен ти одя гу, різно манітні брел ки, прик ра си та інше, аж
до са мих витіюва тих форм і візе рунків. Мо делі дач, бу динків, ко теджів
як вже го то вих, так і ще та ких, що зна хо дять ся у стадії про ек ту ван ня.
Мо делі ав то мобілів, мо то циклів, яхт та іншо го транс пор ту. Фігур ки
зна ме ни тих лю дей (політиків, спор тсменів, ар тистів, різних діячів).
Точні мініатюрні копії архітек тур них пам’яток. Фор ми для кулінарії,
ми ло варіння та інших ру коділь них ре чей. На очні нав чальні посіб -
ни ки (ме ханічні час ти ни ма шин, час ти ни тіла, мо делі ДНК та інше). 

Ду же важ ли во звер ну ти ува гу на ак тив не ви ко рис тан ня тех но -
логій три вимірно го дру ку ван ня у ви го тов ленні про тезів та інших
ор то пе дич них ви робів. У роз робці но вих мо де лей про тезів для ін -
валідів, крім ме диків, ак тив но бе руть участь ди зай не ри, які во ло -
діючи знан ня ми в 3д мо де лю ванні, змо жуть ство ри ти більш зручні
та, з ес те тич ної точ ки зо ру, кращі зраз ки. На сам пе ред, це ство рен -
ня унікаль них ви робів, що змо жуть ор ганічно пов то ри ти всі особ -
ливості тіла лю ди ни. Ве ли ко го зна чен ня це має в сфері ре абілітації, де
постійно відбу ваєть ся по шук но вих рішень, і ство рен ня дослідних
зразків, що повністю змо жуть заміни ти втра чені ор га ни, да дуть лю -
дині відчут тя пов ноцінності та ком фор та. І це тіль ки оче видні сфе ри
зас то су ван ня 3ДUдру ку. У про цесі ро бо ти і спілку ван ня з клієнта ми
мож на знай ти й інші зат ре бу вані об ласті. 

Вис нов ки. На сам пе ред, три вимірний друк для діяль ності ди зай -
нерів об ласть до сить перс пек тив на. Це один з го лов них трендів су час -
но го світо во го рин ку. Пра виль но ор ганізо ва ний і на ла год же ний 3D
друк доз во ляє ре алізо ву ва ти ди зай не ру свій твор чий по тенціал. За до -
по мо гою 3D прин терів мож на дру ку ва ти різно манітні речі — по чи на -
ю чи від неск лад них фігу рок, закінчу ю чи склад ни ми де та ля ми аг ре -
гатів. 3D прин те ри в да ний мо мент успішно кон ку ру ють з кла сич ни ми
тех но логіями ви го тов лен ня.Тим біль ше що мож ли вості три вимірних
тех но логій ще тіль ки по чи на ють розк ри ва ти ся і нас че кає ба га то но вих
відкриттів у цій сфері. За га лом, 3D друк — ши ро ке по ле для ре алізації
твор чих ідей та бізне су. Нині розк ри та тіль ки ма ла час ти на йо го мож -
ли вос тей. Як що у нас ця тех но логія тіль ки на би рає обертів, то євро -
пейців уже не зди вуєш ексклю зив ни ми ви ро ба ми, над ру ко ва ни ми на
прин тері. Од нак студії 3D дру ку вже є у де я ких ук раїнсь ких містах. 
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ВИ МО ГИ ДО ОР ГАНІЗАЦІЇ БЕЗ БАР’ЄРНО ГО ПРОС ТО РУ
В ГРО МАДСЬ КИХ БУДІВЛЯХ

Бібер С.Г., ст.вик ла дач ка фед ри ди зай ну Універ си те ту «Ук ра на»

Ано тація. Розг ляд архітек тур но го се ре до ви ща на ших міст ви яв -
ляє та ку проб ле му, як не обхідність ство рен ня без бар’єрно го прос то ру
в будівлях. Без бар’єрний простір — це та ке архітек тур не се ре до ви ще,
ко ли ство рюєть ся простір з без пе реш код ним пе ре су ван ням лю дей з об -
ме же ни ми мож ли вос тя ми. Це ви яв лен ня шляхів до сяг нен ня без бар’єр -
но го прос то ру, який не обхідно ство ри ти для ос на щен ня но вих та при -
сто су ван ня існу ю чих об’єктів гро мадсь ко го приз на чен ня для пот реб
лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми.

Annotation. Consideration of thear chitectural environment of our cities
reveals such a problemas then eed to create a barrier free space in buildings.
Barrier-free space is an  chitectural environment when space is create dwith
theun restricted movement of people with disabilities. This is the identification
of ways to achieve without barrier space, which needs to becreated to equip
new and adap texisting publicfacilities for then eeds of people with disabilities.

Ме та до повіді. Архітек тур не довкілля на шо го міста роз ра хо ва -
не на здо ро ву за се редніми стан дар та ми лю ди ну. Але не всі лю ди вкла -
да ють ся у ці стан дар ти, і са ме во ни пе ре жи ва ють ба га то нез руч нос -
тей у пов сяк ден но му житті. Рішен ня цієї ак ту аль ної проб ле ми
в ос нов но му за ле жить від еко номічно го ста ну країни. Але не за леж -
но від рівня еко номіки країни, архітек тур ноUпла ну вальні рішен ня
що до ство рен ня без бар’єрно го прос то ру в будівлях не обхідно вже
за раз ви ко ну ва ти в про ек тах згідно з ви мо га ми ДБН В.2.2U17:2006.
Бу дин ки і спо ру ди. Дос тупність бу динків і спо руд для ма ло мобіль -
них груп на се лен ня (МГН). Ви ко нан ня цих ви мог дає по си лен ня
соціаль но го за хис ту осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми.

Ос новні ре зуль та ти досліджен ня. Ство рен ня умов для віль но го
дос ту пу лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми до об’єктів
гро мадсь ко го приз на чен ня спри я ти ме інтег рації у суспільство
знач ної час ти ни на се лен ня, яка за раз не задіяна в ак тив но му житті
суспільства, дасть змо гу ство ри ти умо ви для за лу чен ня їх в усі сфе -
ри соціаль но го жит тя, за без пе чи ти їх пра цев лаш ту ван ня. Для без -
пе реш код но го дос ту пу для лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож -
ли вос тя ми не обхідно за без пе чи ти:

— дос тупність місць ціль о во го відвіду ван ня і пе реміщен ня все -
ре дині бу динків і спо руд;

— без пе ку шляхів ру ху (у то му числі ева ку аційних), а та кож
місць про жи ван ня, обс лу го ву ван ня і прик ла ден ня праці;
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— своєчас не от ри ман ня МГН пов -
ноцінної і якісної інфор ма ції, яка доз во -
ляє орієнту ва ти ся в прос торі, ви ко рис то -
ву ва ти об лад нан ня (у то му числі для
са мо обс лу го ву ван ня), от ри му ва ти пос лу -
ги, бра ти участь у тру до во му і нав чаль но -
му про це сах; 

— зручність і ком форт се ре до ви ща
життєдіяль ності (на рис. 1, 2 на ве дені
при к ла ди сан вузлів в будівлях). 

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Ап ро бація і впро вад жен ня ре зуль татів досліджен ня. Впро вад жен-
ня ре зуль татів досліджен ня ви ко рис то вуєть ся в кур со во му та дип лом -
но му про ек ту ванні. Так, нап рик лад, у дип лом но му про екті ОКР
бака лавр «Інтер’єр ка феUба ру «Стіль ник» Дмит ра Ку че ра бу ло пе ред -
ба че но влаш ту ван ня пан ду су при го лов но м-у вході, який зна хо дить -
ся на ви соті 1м. За роз ра хун ком дов жи на пан ду су бу де май же 8 м, як
ць о го ви ма га ють нор ма ти ви. В приміщенні ка феUба ру про ек том
пе ред ба че не влаш ту ван ня сан вуз лу для відвіду вачів — інвалідів роз -
міром 1,5 х 1,8 м. Простір підло ги в приміщені за лу зап ро ек то ва но
на од но му рівні, без пе ре падів, пе ред ба че но ор ганізацію ши ро ких
про ходів між сто ли ка ми.

Вис нов ки. У про цесі місто будівної діяль ності зап ро вад же но комп-
 лекс дер жав них стан дартів та норм що до про ек ту ван ня і бу дів ницт -
ва жит ло вих бу динків, гро мадсь ких будівель та спо руд, пла ну ван ня
і за бу до ви сільсь ких та місь ких по се лень, фор му ван ня се ре до ви ща
життєдіяль ності ма ло мобіль них груп на се лен ня. Обов’яз ко ви ми
ста ли нор малі архітек тур ноUпла ну валь них мо дулів жит ло во го та
гро мадсь ко го приз на чен ня для інвалідів. Ра зом з тим під час про ек ту -
ван ня та за бу до ви на се ле них пунктів пот ре би інвалідів май же не
вра хо ву ють ся. От же, не обхідно ство ри ти умо ви для про ек ту ван ня,
будівницт ва та експлу а тації об’єктів жит ло во го та гро мадсь ко го
приз на чен ня в яких вра хо вані умо ви ком фо рт но го про живан ня для
всіх гро ма дян не за леж но від ста ну їх здо ров’я і сту пе ня мобіль ності.
Ство рен ня спри ят ли вих умов для життєдіяль ності лю дей з об ме же -
ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми по вин но бу ти невід’ємною час ти -
ною про це су місто будівно го про ек ту ван ня.

Ви ко нан ня цих ви мог дасть змо гу по си ли ти соціаль ний за хист
осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми та ство ри ти для них
в місті без бар’єрне се ре до ви ще для участі в усіх сфе рах жит тя,
відчу ти се бе потрібни ми суспільству.

Літе ра ту ра

1. Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні: За кон Ук -
раїни від 21 бе рез ня 1991 р. № 875UXII // Го лос Ук раїни. — 1991. — № 82. 

2. ДБН В.2.2U17:2006. Бу дин ки і спо ру ди. Дос тупність бу динків і спо руд
для ма ло мобіль них груп на се лен ня.
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ЗАС ТО СУ ВАН НЯ КАНІС<ТЕ РАПІЇ 
ДЛЯ СТВО РЕН НЯ БЕЗ БАР’ЄРНО ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

Бреніна А.
ст. гр. ДЗ231215, спеціальність «ди зайн», т. 425226210

На ук. керівник: Ло мовсь кий А.І., старший викладач кафедри дизайну,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

kafedra_dizaina@92ukr.net

Ано тація. Розг ля даєть ся мож ливість зас то су ван ня каніс2те рапії
як пси хо те ра пев тич ної ме то ди ки, яка сприяє роз вит ку ро зу мо вих здіб -
нос тей, поліпшен ню ру хо вих функцій і мо то ри ки при ко рекції і ре абі лі -
тації лю дей з особ ли вос тя ми роз вит ку. Зроб ле ний вис но вок про те, що
каніс2те рапія є ефек тив ним за со бом по до лан ня пси хо логічних бар’єрів,
що, в свою чер гу, пок ра щує фізіологічні мож ли вості лю дей з особ ли ви -
ми пот ре ба ми, роз ши рює межі їх ак тив но го жит тя, сприяє підви -
щен ню ком фо рт ності і без бар’єрності се ре до ви ща життєдіяль ності. 

Annotation. The possibility of using canister therapy as a psychothera-
peutic technique that promotes the development of mental abilities, improve-
ment of motor functions and motor skills for correcting and rehabilitating
people with peculiarities of development is considered. The conclusion is
made that canister therapy is an effective means to overcome psychological
barriers, which in turn improves the physiological capabilities of people with
special needs, expands the limits of their active life, promotes the improve-
ment of comfort and of the environment of life without the barriers.

КанісUте рапія (від лат. сanis — со ба ка) — це «ме тод ліку ван ня
і ре абілітації, з ви ко рис тан ням спеціаль но відібра них і нав че них
со бак» [1]. 

По нят тя «без бар’єрне се ре до ви ще», заз ви чай, пе ред ба чає від сут -
ність архітек тур них бар’єрів для ма ло мобіль них верств на се лен ня
та нез ря чих. Але до сить час то бар’єри ство рює по ру ше на психіка.
Страх, нев пев неність у влас них си лах ство рю ють пси хо логічні
бар’є ри, які суттєво зву жу ють се ре до ви ще ком фо рт но го жит тя для
лю дей з особ ли вос тя ми роз вит ку. В та ких умо вах канісUте рапія мо -
же ви ко рис то ву ва ти ся як пси хо те ра пев тич на ме то ди ка, яка сприяє
роз вит ку ро зу мо вих здібнос тей, поліпшен ню ру хо вих функцій і мо -
то ри ки при ко рекції і ре абілітації та ких лю дей.

Історія канісUте рапії ся гає в да ле ке ми ну ле. Ще за часів Ста ро -
давньої Греції та в Єгипті бу ло відо мо, що щіль ний кон такт лю ди ни
і со ба ки до по ма гає справ ля ти ся з де я ки ми хво ро ба ми і не ду га ми.
В англійсь ко му місті Йорк ще в 18 столітті со ба ки зас то со ву ва ли ся
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для ліку ван ня психіат рич них пацієнтів, і ліка ря ми відзна ча ла ся по -
зи тив на ди наміка. Під час Дру гої світо вої війни в тих госпіта лях, де
доз во ля ло ся пе ре бу ва ти со ба кам, по ра нені швид ше ви ду жу ва ли.
Офіційно нап ря мок со ба коUте рапії сфор му вав ся в кінці 20 століття,
ко ли аме ри кансь кий ди тя чий психіатр Бо рис Левінсон за у ва жив, що
при сутність со ба ки до по ма гає йо му в ро боті. Він спос терігав, що діти,
які спо чат ку відмов ля ли ся з ним кон так ту ва ти, після гри з йо го со -
ба кою, вклю ча ли йо го в сфе ру сво го інте ре су, як гос по да ря со ба ки. 

На у ковці роб лять вис но вок про те, що у лю ди ни існує ар хе тип ний
(підсвідо мий) об раз со ба ки як за хис ни ка. На сь о годні спілку ван ня
з тва ри на ми ви ко рис то ву ють для ліку ван ня, як дітей, так і до рос лих
з різни ми важ ки ми зах во рю ван ня ми: ди тя чо го це реб раль но го па ра -
лічу, ау тиз му, гіпе рак тив ності, проб лем з сер цем і су ди на ми. Цей на -
п ря мок роз ви ваєть ся і по ши рюєть ся в ба гать ох країнах. Ду же час то
со ба ки пра цю ють в бу дин ках для лю дей по хи ло го віку. Спілку ван -
ня з тва ри ною поз бав ляє від стра ху, деп ресії, нап ру ги, зни жує не у -
важність і мобілізує ру хові функції пацієнтів подібних ус та нов.
Мов чу ни по чи на ють біль ше го во ри ти, лю ди з емоційною неврівно -
ва женістю (прид ба ною або врод же ною) ста ють спокійніши ми.

Ефек тив на те рапія со ба ка ми при ліку ванні лю дей, що страж да -
ють на ау тизм. При сутність дружнь о го пса помітно пок ра щує їх по -
ведінку, зни жу ю чи про я ви хво ро би, ос нов ним з яких є за ну рен ня
в се бе. Лю ди з об ме же ни ми мож ли вос тя ми по руч з тва ри ною відчу ва -
ють се бе в більшій без пеці, менш са мотніми, більш віль ни ми і не -
за леж ни ми.

Най частіше са ме со ба ка по пов нює нес та чу людсь ко го спілку ван-
ня. Со баці бай ду же, як виг ля дає гос по дар і скіль ки за роб ляє, во на
завж ди ра да гос по да реві тіль ки то му, що він по руч, в той час як лю ди
завж ди оціню ють один од но го з різних по зицій. Са ме то му до чо ти -
ри но гих тяг нуть ся до рослі і діти, що відчу ва ють нес та чу в спілку -
ванні, лю бові і про яві емоцій. Жалість з бо ку пса сприй маєть ся не
як при ни жен ня, а як співпе ре жи ван ня.

Ре зуль та ти на у ко вих досліджень свідчать про те, що влас ни ки
до машніх тва рин мен ше схильні до гіпер тонії і хво роб су дин. Та кож
до ве де но, що постійне спілку ван ня з со ба ка ми на 60–70% ско ро чує
ри зик роз вит ку деп ресії. Шведсь кий психіатр Л.Тор ке л лсон в своєму
дослідженні стве рд жує, що 98% лю дей довіря ють тва ри нам свої
таємниці і навіть под ро биці інтим но го жит тя; близь ко 60% об го во -
рю ють з ни ми свої проб ле ми, як з рад ни ка ми або сповідни ка ми;
48% став лять ся до них як до суддів або мо раль них ав то ри тетів; 90%

безбар’єрного архітектурного середовища Секція VIII



влас ників впев нені, що со ба ка відчу ває їх настрій і знає, чи щас ли -
вий гос по дар, чи він хво рий або су мує за чи мось.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок про те, що канісUте рапія
є ефек тив ним за со бом по до лан ня пси хо логічних бар’єрів, що, в свою
чер гу, пок ра щує фізіологічні мож ли вості лю дей з особ ли ви ми по -
тре ба ми, роз ши рює межі їх ак тив но го жит тя, сприяє підви щен ню
ком фо рт ності і без бар’єрності се ре до ви ща життєдіяль ності. 

Літе ра ту ра

1. Алек са нд ра Обо лон ко ва. Ка нисUте ра пия: че ло век и его со ба ка [Елект -
рон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу:https://www.miloserdie.ru/article/kanis-
terapiyaUchelovekUiUegoUsobaka/

НЕЗ РЯ ЧИЙ ПО ЕТ<МАНДРІВНИК 
ВА СИЛЬ ЄРО ШЕН КО

За бур’яна О.О.,
ст.гр. ДЗ221216, спеціальність «ди зайн», т. 425226210

Су хоць кий А.П.,
старший викладач кафедри дизайну, Інженерно-технологічний інститут

Університету «Україна», kafedra_dizaina@ukr.net

Ано тація. На прик ладі біог рафії нез ря чо го ук раїнця по е та2манд -
рів ни ка Ва си ля Єро шен ка, який нез ва жа ю чи на фізичні ва ди зав дя ки
своїй муж ності, стійкості, ге роїзму та цілесп ря мо ва ності до сяг
успіху, зроб ле ний вис но вок про те, що фізичні ва ди не є пе реш ко дою для
твор чості і ак тив но го жит тя.

Annotation. On the example of the biography of the blind Ukrainian, poet-
traveler Vasily Eroshenko, who, succeeded despite physical disabilities, due
to their courage, persistence, heroism and sense of purpose, the conclusion is
made that the physical defects are not an obstacle to creation and active life.

Ва силь Яко вич Єро шен ко на ро див ся у1889 році в селі Обухівка
Ста ро ос кольс ко го повіту Курсь кої гу бернії. Ко ли йо му бу ло чо ти ри
ро ки, він зах ворів на кір. Наслідком уск лад нен ня ста ли за па лен ня
ле генів і пов на сліпо та. В дев’ять років Ва си ля відда ли в Мос ковсь -
ку шко лу То ва ри ст ва дог ля ду, нав чан ня та ви хо ван ня сліпих, після
закінчен ня якої (1908 р.) він став про фесійним му зи кан том і грав
у Мос ковсь ко му ор кестрі сліпих.

Клю чем у світ ста ла для нь о го міжна род на мо ва ес пе ран то,
якою він ово лодів. У 1912 році, зав дя ки ме це натській підтримці ес -
пе ран тистів приїжджає до Англії і нав чаєть ся у Ко ролівсь ко му ко -

328

Секція VIII Наукові напрями дизайну  



329

леджі для сліпих. Там він вив чив англійсь ку і по чав вив ча ти японсь ку
мо ву. У 1914–1923 рр. про жи вав в країнах Схо ду, з них близь ко
п’яти — в Японії. Тут вийш ли збірки йо го ка зок, ле генд і оповідань,
на пи са них японсь кою мо вою та ес пе ран то. В 1916–1919 рр. по бу вав
у Таїланді, Бірмі, Індії, де ор ганізо ву вав шко ли сліпих. У 1921–1923 рр.
жив у Ки таї, вик ла дав ес пе ран то, російсь ку мо ву і літе ра ту ру в Пе -
кінсь ко му універ си теті і в Жіно чо му пе да гогічно му інсти туті. Там
він под ру жив ся з ви дат ним ки тайсь ким пись мен ни ком Лу Синь ом,
який пе рек ла дав йо го тво ри.

Ук раїнець Ва силь Єро шен ко знав близь ко 20 мов, се ред яких анг -
лійсь ка, фран цузь ка, японсь ка, тайсь ка, бірмансь ка, хінді, чу котсь ка,
турк менсь ка, пуш ту, ес пе ран то та інші. Як де ле гат конг ресів ес пе -
ран тистів відвіду вав Євро пу — Гельсінкі, Нюрн берг, Па риж, Лейп циг,
Відень. Слу хав лекції в Сор бонні і Геттінгені. Після по вер нен ня на
батьківщи ну пра цю вав пе рек ла да чем з японсь кої мо ви в Ко муніс -
тич но му універ си теті тру дя щих Схо ду в Москві (1924–1927), жив
на Чу котці (1928–1929), ор ганізу вав і очо лив пер ший інтер нат для
сліпих дітей в Турк менії (1934–1945), вик ла дав в Москві, За горсь ку,
Таш кенті. По вер нув ся в рідне се ло вже тяж ко хво рим на рак шлун -
ка в серпні 1952 ро ку. Після йо го смерті бібліоте ка, яку він за повів
Ста ро ос кольс ко му осе ред ку ВОС, бу ла спа ле на.

У 1959–1961 в Японії ви да но три том ник йо го творів, а зго дом —
серію з шес ти бро шур на ес пе ран то (1979–1996, ви да вець Міне Йо -
сі та ка). В 1956 році в Японії вийш ла мо ног рафія Та ка сугі Ітіро
«Сліпий по ет Еросіен ко». Порт рет Єро шен ка пенз ля японсь ко го
мит ця На ка му ра Цу не — один з найвідоміших екс по натів Націо -
наль но го му зею су час но го мис те цт ва в Токіо.

Єро шен ко ко рис ту вав ся на Сході сла вою по е та, дра ма тур га,
пе да го га, мандрівни ка, а співвітчиз ни ки дізна ли ся про нь о го від
японців і ки тайців. До ля йо го бу ла важ кою. На батьківщині він вва -
жав ся анархістом, кос мо політом, ба хаістом — послідов ни ком му -
суль мансь ко го релігійно го ліде ра Ба хаUУл лах. Мо ва ес пе ран то, зав -
дя ки якій він по ба чив світ, в 1937 році в СРСР бу ла за бо ро не на [1].

Вра жає, що сліпа лю ди на так лег ко пе ре ти на ла кор до ни і так
ба га то «по ба чи ла» нез ва жа ю чи на такі бу ремні ча си, в які він жив.
Осліпнув ши у віці чо тирь ох років, Ва силь Єро шен ко зумів са мос тій -
но об’їха ти чи не півсвіту, знав ба га то мов, нав чав ся в Лон доні, Па -
рижі, Лейп ци гу, по до ро жу вав один по Індії, Бірмі, Японії, Ки таю,
Таїлан ду, а потім по Чу котці і Турк меніста ну. Лю ди на ди во виж ної
си ли ду ху і ле ген дар ної долі, мандрівникUет ног раф, пись мен ник,
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лінгвіст, та ла но ви тий му зи кант, тиф ло пе да гог — йо го жит тя мо же
бу ти прик ла дом для ба гать ох зря чих.

Літе ра ту ра

1. Пат лань Ю.В. Че ло век но вой эпо хи. Жизнь и твор че ст во Ва си лия
Еро шен ко (1890–1952) Но вая Эпо ха — Но вый Че ло век: Ма те ри а лы Меж -
ду на род ной на уч ноUпрак ти чес кой кон фе рен ции. 2000 [Елект рон ний ре -
сурс] — Ре жим дос ту пу: http://lib.icr.su/node/2259

ОР ГАНІЗАЦІЙНО<ПРА ВОВІ ЗА СА ДИ СТВО РЕН НЯ 
БЕЗ БАР’ЄРНО ГО АРХІТЕК ТУР НО ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

Ко валь чук Ю.О., магістр спеціаль ності «Ме не дж мент»
dubasr@ukr.net

На у ко вий керівник: Ду бас Р.Г., д.е.н, доцент, завідувач кафедри менеджменту,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Ано тація. Предс тав ле ний ма теріал містить пе релік за ходів, що
сто су ють ся ство рен ня без пе реш код но го се ре до ви ща для осіб з об ме -
же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. На ве де но низ ку змін і до пов нень до
існу ю чих нор ма тив но2пра во вих до ку ментів, які спри я ти муть вирі шен ня
проб ле ми дос туп ності до життєво го се ре до ви ща ок ре мих ка те горій
гро ма дян. Виз на че но клю чові чин ни ки по зи тив них змін в заз на ченій
проб ле ма тиці, зок ре ма, і зміни до за ко но да в ства, і за лу чен ня в цей
про цес гро мадсь ких ор ганізацій інвалідів та ор ганів місце во го са мов ря -
ду ван ня, і по си лен ня адміністра тив ної відповідаль ності до по руш ників
будівель них норм то що.

Annotation. The presented material contains a list of activities related to
the creation of an unrestricted environment for people with disabilities. A num -
ber of changes and additions to the existing regulatory documents are pro-
posed that will help solve the problem of access to the living environment of
certain categories of citizens. The key factors of positive changes in the men-
tioned problems, in particular, changes in legislation, and involvement of the
public and local self2government bodies, and strengthening of administrative
responsibility to violators of construction norms, are determined.

За ос танній рік си ту ація зі ство рен ням без пе реш код но го се ре до-
ви ща для осіб з інвалідністю знач но погірши лась. Зав дан ня, виз на -
чені пос та но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 29.07.2009р. № 784
«Про зат ве рд жен ня пла ну за ходів що до ство рен ня без пе реш код но -
го життєво го се ре до ви ща для осіб з об ме же ни ми фізич ни ми мож -
ли вос тя ми та інших ма ло мобіль них груп на се лен ня на 2009–2015 ро -
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ки «Без бар’єрна Ук раїна» ви ко нані не на леж но та не у пов но му об -
сязі. При ць о му, ство рю ючи спри ят ливі умо ви для ве ден ня бізне су
за ра ху нок спро щен ня дозвіль них про це дур у будівництві, ко ли ви -
мо ги нор ма тив них до ку ментів не дот ри му ють ся, дер жа ва по ру шує
пра ва лю дей з інвалідністю на дос туп не життєве се ре до ви ще.

Міністер ство регіональ но го роз вит ку, будівницт ва та жит ло во-
ко му наль но го гос по да р ства Ук раїни, Міністер ство соціаль ної полі ти -
ки Ук раїни, Міністер ство інфра ст рук ту ри Ук раїни, Дер жав на архі тек-
тур ноUбудівель на інспекція Ук раїни спіль но з ВГСПО «Національ на
Асамб лея інвалідів Ук раїни» вже нап ра цю ва ли низ ку за ходів що до
поліпшен ня си ту ації з дос тупністю осіб з об ме же ни ми фізич ни ми
мож ли вос тя ми до об’єктів будівницт ва, зок ре ма:

— спрос ти ти про це ду ру роз роб лен ня та по год жен ня про е кт ної
до ку мен тації на ви ко нан ня робіт зі ство рен ня умов дос туп ності до
об’єктів куль тур ної спад щи ни національ но го зна чен ня;

— внес ти зміни до ДБН В.2.3U5U2001 «Спо ру ди транс пор ту. Ву -
лиці та до ро ги на се ле них пунктів» та ДБН В.2.2U17:2006 «Дос туп -
ність бу динків і спо руд для ма ло мобіль них груп на се лен ня» в час  тині
удос ко на лен ня ви мог дос туп ності пішохідних пе ре ходів;

— внес ти зміни до Ко дек су Ук раїни про адміністра тивні пра во -
по ру шен ня в час тині відповідаль ності за не за без пе чен ня про ве ден -
ня обс те жен ня та пас пор ти зації об’єктів;

— внес ти зміни до Технічно го рег ла мен ту будівель них ви робів,
будівель і спо руд, зат ве рд же но го пос та но вою Кабіне ту Міністрів
Ук раїни від 20.12.2006 № 1764, в час тині до пов нен ня ос нов них ви -
мог до спо руд, ви мо гою по за без пе чен ню дос туп ності для ма ло -
мобіль них груп на се лен ня;

— по си ли ти конт роль та пер со наль ну відповідальність по са до -
вих осіб Дер жа рх будінспекції під час конт ро лю за ви ко нан ням ви -
мог вихідних да них, будівель них норм, стан дартів і пра вил під час
про ве ден ня будівель них робіт та от ри ман ня дозвіль них до ку ментів
на експлу а тацію об’єкта не за леж но від ка те горії склад ності;

— пок лас ти конт роль за при ве ден ням існу ю чих об’єктів у від -
повідність до ви мог дос туп ності на місцеві ор га ни вла ди з на дан ням
їм відповідних пов но ва жень;

— внес ти зміни до За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за -
хи ще ності інвалідів в Ук раїні» в час тині зап ро вад жен ня ме ханізмів
впли ву на влас ників (ба лан со ут ри му вачів) та орен дарів об’єктів
існу ю чої за бу до ви що до при ве ден ня цих об’єктів у відповідність до
ви мог дос туп ності для ма ло мобіль них груп на се лен ня.

безбар’єрного архітектурного середовища Секція VIII



Нап рикінці слід заз на чи ти, що пот ре бує розв’язан ня проб ле ма
при ве ден ня у відповідність до ви мог дос туп ності для інвалідів об’єк -
тів існу ю чої за бу до ви, які не є об’єкта ми будівницт ва, зок ре ма:

— зап ро вад жен ня під час обс те жен ня і пас пор ти зації об’єктів,
пе ред ба че ної ЗУ «Про ре гу лю ван ня місто будівної діяль ності», пе -
ревірки їх на відповідність ви мо гам дос туп ності;

— вне сен ня змін до ліцензійних умов що до функціону ван ня
об’єктів та зак ладів гро мадсь ко го приз на чен ня, що на да ють пос лу ги
на се лен ню, ви мог що до обов’яз ко во го за без пе чен ня без пе реш код -
но го дос ту пу ма ло мобіль них гро ма дян.

— вне сен ня змін до По ло жен ня про Дер жав ну архітек тур но-
бу ді вель ну інспекцію Ук раїни, зат ве рд же но го пос та но вою Кабіне -
ту Міністрів Ук раїни від 09.07.2014 № 294, в час тині зап ро вад жен ня
конт ро лю за прис то су ван ням об’єктів існу ю чої за бу до ви під пот ре -
би лю дей з інвалідністю.

— більш ак тив но го за лу чен ня гро мадсь ких ор ганізацій інвалі дів
до вирішен ня пи тань, пов’яза них із ство рен ням без бар’єрно го се -
ре до ви ща життєдіяль ності для усіх ма ло мобіль них груп на се лен ня. 

ОСОБ ЛИ ВОСТІ БЕЗ БАР’ЄРНО ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА 
ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ З ВА ДА МИ ЗО РУ

Мол ча но ва К.В.
ст. гр. ДЗ221215, спеціальність «ди зайн», т. 425226210

Хав хун Г.М.
к.арх., доцент кафедри дизайну, Інженерно-технологічний інститут

Університету «Україна», kafedra_dizaina@ukr.net

Ано тація. Розг ля да ють ся ос новні нап рям ки вирішен ня без бар’єр -
ності архітек тур но го се ре до ви ща для нез ря чих, за со би і прийо ми фор -
му ван ня інтер’єру з вра ху ван ням дос туп ності для лю дей з ва да ми зо ру.

Annotation.The basic directions of creating conditions for free architectural
environment for the blind, means and techniques of interior design are con-
sidered, taking into account accessibility for people with visual impairments.

В усь о му світі зрос тає відсо ток лю дей з фізич ни ми об ме жен ня -
ми і на ша дер жа ва, на жаль, не є ви нят ком у цій сумній ста тис тиці.
З ува ги на про цес старіння на се лен ня чи сельність лю дей з роз ла да -
ми і по ру шен ня ми ста ну здо ров’я бу де і на далі зрос та ти. Пе ре важ -
на більшість на у ко вих досліджень і прак тич них роз ро бок з проб ле ми
ор ганізації «універ саль но го» архітек тур но го се ре до ви ща, в пер шу
чер гу, орієнту ють ся на ма ло мобільні верстви на се лен ня (Крав чен -
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ко І.Л., До рохіна А.І., Про ко пен ко О.В. та ін.). Про те вар то за у ва жи-
ти, що се ред лю дей з фізич ни ми об ме жен ня ми є ще й інші ка те горії,
про які теж не обхідно пам’ята ти при ор ганізації «без бар’єрності».
Зок ре ма, за інфор мацією Міністер ства охо ро ни здо ров’я в Ук раїні
по над 50 ти сяч лю дей із ва да ми зо ру, з них по над 10 ти сяч — діти.

Проб ле ми фор му ван ня архітек тур но го се ре до ви ща спеціаль них
зак ладів для дітей з ва да ми зо ру розг ля да ють ся в ди сер таційно му
дослідженні Ко ло коль це вої Н.М., на у ко вих публікаціях Ми ро нен -
ка В.П., На за ру ка А.А., Хар ла но вої Ю.І., Ко ма ро ва К.О. та ін.

За до по мо гою зо ру лю ди на от ри мує до 90% інфор мації. У нез ря -
чих зо ро ва не дос татність ком пен суєть ся так тиль ною, боль о вою, тем-
пе ра тур ною і слу хо вою інфор мацією. Найбільш задіяним є так тиль не
сприй нят тя (в пер шу чер гу ру кою), інфор мація про простір і пе ре -
по ни, що близь ко роз та шо вані сприй маєть ся за до по мо гою па лиці,
за галь не сприй нят тя ве ли ко го прос то ру — за до по мо гою слу ху. На
ос нові слу хо вих аналіза торів нез рячі за ха рак те ром роз пов сюд жен -
ня зву ку виз на ча ють ве ли чи ну і пред мет не на пов нен ня прос то ру. 

За ре зуль та та ми досліджень вітчиз ня них і за рубіжних на у ков -
ців, вирішен ня проб ле ми сліпих в архітек тур но му се ре до вищі не -
обхідно про во ди ти за нас туп ни ми нап рям ка ми:

— приб ра ти «архітек турні бар’єри» або змен ши ти їх не га тив ний
вплив;

— підви щи ти рівень сприй нят тя інфор мації за до по мо гою по -
си ле но го ви ко рис тан ня інших ор ганів;

— по лег ши ти орієнтацію в будівлі і за її ме жа ми;
— ство ри ти ком фо рт не пси хо логічне ото чен ня.
З цією ме тою не ре ко мен дуєть ся роз та шо ву ва ти пе ре по ни на

шля ху ру ху, конструк тивні еле мен ти, меблі, об лад нан ня. Меблі і об -
 лад нан ня ма ють бу ти стаціонар но закріплені. Вис ту па ючі час ти ни
меблів та конструкції — ок руг лої фор ми без гост рих кутів. Для кра -
щої орієнтації влаш то ву ва ти різні пок рит тя підло ги і різну ви со ту
стелі. Важ ли вим орієнти ром та кож є за пах, що не обхідно вра хо ву -
ва ти при підборі рос лин для озе ле нен ня [1].

Вар то заз на чи ти, що нез рячі поділя ють ся на такі, що зовсім ні -
чо го не ба чать і такі, що ба чать по га но. У дру гої ка те горії зо ро вий
аналіза тор пра цює, але в пос лаб ле но му ре жимі. То му, нап рик лад,
не ре ко мен дуєть ся освітлен ня приміщень пря ми ми со няч ни ми про-
ме ня ми, так як во ни мо жуть спри чи ня ти сліпучість і різкі тіні від
пред метів, що зат руд няє орієнтацію. Ком фортні умо ви зо ро во го
сприй нят тя за без пе чу ють ся за до по мо гою відповідно го світло во го
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і ко ло рис тич но го вирішен ня се ре до ви ща. Зок ре ма, ви разність еле -
ментів інтер’єру і прос то ро вих нап рямків; лег ка орієнтація за до по мо -
гою сис те ми світло вих і коль о ро вих орієнтирів (казівни ми, ак цен ти);
ком фо рт не пси хо логічне се ре до ви ще з ви ко рис тан ням різних кольо -
рів та рівня освітлен ня для різних функціональ них зон та при міщень.
До дат ко ве освітлен ня має бу ти для біля входів і ви ходів з примі щень,
для ак цен ту ван ня ува ги на еле мен тах конструкцій і меблів, що ви -
с ту па ють. Лю ди з пос лаб ле ним зо ром по га но розрізня ють коль о -
риод на ко вої на си че ності, при ць о му кра ще і ви разніше сприй ма ють -
ся коль о ри жов тоUзе ле но го спект ру. Теплі коль о ри кра ще ніж хо лодні
фіксу ють ува гу. То му, в інтер’єрах доціль но зас то со ву ва ти конт раст -
ні поєднан ня коль орів жов тоUзе ле ної час ти ни спект ру. Теп ли ми
коль о ра ми, конт ра ст ни ми до за галь но го ко ло рис тич но го вирішен ня,
виділя ють ся по ча ток і кінець схо до во го мар шу, по каж чи ки нап рям -
ку ру ху на підлозі, стінах, две рях.

Та ким чи ном, з ува ги на проб ле ми нез ря чих, зав дан ням про ек -
ту валь ників є ство рен ня за со ба ми ди зай ну се ре до ви ща, в яко му зо -
ро ва не дос татність бу де ком пен су ва тись за ра ху нок інших ор ганів:
так тиль них, слу хо вих то що. 

Літе ра ту ра

1. Дан чак І.О., Лінда С.М. Прис то су ван ня жит ло во го се ре до ви ща для
пот реб лю дей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми. — Львів:
видUцтво. унUту. «Львівсь ка політехніка», 2002. — 127 с.

ПРИН ЦИ ПИ УНІВЕР САЛЬ НО ГО ДИ ЗАЙ НУ

Овер чен ко А.В.
ст.гр. ДЗ231215, спеціальність «ди зайн», т. 425226210

Хав хун Г.М.
к.арх., доцент кафедри дизайну, Інженерно-технологічний інститут

Університету «Україна», kafedra_dizaina@ukr.net

Ано тація. На даєть ся інфор мація що до історії терміну «універ -
саль ний ди зайн». На ве дені прин ци пи універ саль но го ди зай ну, які доз во -
ля ють за без пе чу ва ти найк ра ще поєднан ня па ра метрів ви робів і нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща для ви ко рис тан ня всіма людь ми не за леж но від їх
фізич них особ ли вос тей.

Annotation. Information of the history of the term «universal design» is
given. The principles of universal design are considered, which allow to pro-
vide the best combination of product parameters and environment for use by
all people, regardless of their physical characteristics.
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У світі по над 500 млн. лю дей є інваліда ми внаслідок фізич них,
сен сор них, інших роз ладів. Ці лю ди не мо жуть вес ти пов ноцінний
спосіб жит тя че рез бар’єри різно го ха рак те ру, що пе реш код жа ють їх
соціалізації. Важ ли ве зав дан ня суспільства по ля гає у ви яв ленні та
усу ненні цих труд нощів. 

Універ саль ний ди зайн — це ди зайн се ре до ви ща, за собів ко -
мунікації, про дуктів і пос луг, яким мо жуть ко рис ту ва тись усі лю ди,
не за леж но від віку, розміру тіла або здібнос тей ос танніх. Термін
«універ саль ний ди зайн» був вве де ний в ужи ток аме ри кансь ким
архітек то ром Ро нал дом Мей сом в 80Uх ро ках ХХ століття. Спо чат -
ку ідея універ саль но го ди зай ну сто су ва лась ли ше ре чей і пред метів,
щоб зро би ти їх дос туп ни ми для лю дей з фізич ни ми ва да ми. Але
зго дом це по нят тя знач но роз ши ри ло свої межі.

Іде о логія універ саль но го ди зай ну закріпле на Кон венцією ООН
про пра ва інвалідів в 2006 р. Це нак ла дає на дер жавUучас ниць Кон вен -
ції зо бов’язан ня «про во ди ти або за о хо чу ва ти дослідну та конст рук -
торсь ку роз роб ку то варів, пос луг, об лад нан ня та об’єктів універ саль -
ного ди зай ну, які ви ма га ють яко мо га мен шої адап тації і мінімаль них
вит рат при зас то су ванні інваліда ми, спри я ти їх на яв ності та ви ко -
рис тан ня, а та кож про су ва ти ідею універ саль но го ди зай ну під час
ви роб лен ня стан дартів і керівних орієнтирів».

Ка надсь ки ми фахівця ми уза галь не но світо вий досвід і сфор -
муль о вані ос новні прин ци пи універ саль но го ди зай ну. 

1. Рівноп равність у ви ко рис танні — зруч не ко рис ту ван ня для
всіх лю дей, не за леж но від то го, ма ють во ни певні фізичні ва ди чи ні. 

2. Гнучкість у ви ко рис танні — ди зайн відповідає ши ро ко му
діапа зо ну індивіду аль них пе ре ваг і здібнос тей.

3. Прос те і інтуїтив не ви ко рис тан ня — мож ливість ви ко рис тан ня
з ура ху ван ням ши ро ко го діапа зо ну рівнів гра мот ності і мов них на ви чок.

4. Сприй нят тя інфор мації — ди зайн ефек тив но повідом ляє не -
обхідну інфор мацію ко рис ту ва чеві, не за леж но від ото чу ю чих умов
або від сен сор них здібнос тей ко рис ту ва ча за до по мо гою об ра зот -
вор чих, вер баль них і так тиль них за собів.

5. Тер пимість до по мил ки — мінімізація не без пе ки і несп ри ят -
ли вих наслідків ви пад ко вих або не нав мис них дій, збе ре жен ня пра -
цез дат ності сис те ми при відмові ок ре мих еле ментів.

6. Збе ре жен ня фізич них сил. Ди зайн мо же ви ко рис то ву ва ти ся
ефек тив но, зруч но і з мінімаль ни ми вит ра та ми сил.

7. Розмір і місце для дос ту пу і ви ко рис тан ня — за без пе чуєть ся
відповідний розмір і місце для дос ту пу, до сяж ності, маніпу лю ван ня
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і ви ко рис тан ня, не за леж но від розміру та по ло жен ня тіла або сту пе -
ня рух ли вості ко рис ту ва ча; пе ред ба чаєть ся відповідний простір для
ви ко рис тан ня до поміжних прис то су вань або на дан ня до по мо ги
з бо ку іншої лю ди ни.

Ви ще на ве дені прин ци пи доз во ля ють за без пе чу ва ти найк ра ще
поєднан ня па ра метрів ви робів і нав ко лишнь о го се ре до ви ща, які
відповіда ли б пот ре бам мак си маль но го чис ла ко рис ту вачів і бу ли
при дат ни ми до ви ко рис тан ня всіма людь ми без не обхідності прис -
то су ван ня або спеціалізації ди зай ну. 

Літе ра ту ра

1. Саф ро нов К.Э. Без барь ер ная го ро дс кая сре да. 2Uе изд. доп. и пе ре -
раб. — Омск: Зо ло той ти раж, 2011. — 159 с.

ПРИН ЦИ ПИ УНІВЕР САЛЬ НО ГО ДИ ЗАЙ НУ

Она щен ко А. 
сту де нт ка спеціаль ності «Ту рис тич не обс лу го ву ван ня» (гру па ТО231/15)

На у ко вий керівник: Монтрін І.І.
к.е.н., до цент ка фед ри ме не дж мен ту ту риз му

Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

Ано тація. У 60Uті рр. ми ну ло го століття в світі по ча ли з’яв ля ти ся
прог ра ми соціаль но го за без пе чен ня, ме тою яких бу ло за без пе чи ти під -
трим ку знач но шир ших груп на се лен ня, що жи вуть в бідності або з інва -
лідністю. Але ці прог ра ми про дов жу ва ли ба зу ва ти ся на тра диційно му
підході — оцінці здат ності лю ди ни адап ту ва ти ся в світі, прис то со -
ва но му для жит тя лю дей без інвалідності. Універ саль ний ди зайн — це
ос но ва для роз роб ки чи про ек ту ван ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща, гро -
мадсь ких бу динків і спо руд, транс по рт них за собів за галь но го ко рис ту -
ван ня, ре чей, тех но логій, будь яких інфор маційних ви дань чи по дачі
інфор мації та ко мунікацій у та кий спосіб, щоб ни ми мог ли ко рис ту ва -
ти ся най ширші верстви на се лен ня нез ва жа ю чи на на явні в них мож -
ливі функціональні об ме жен ня. Час то термін «універ саль ний ди зайн»
ви ко рис то ву ють в ро зумінні «ди зайн для всіх» або «інклю зив ний ди зайн».
Це не стиль ди зай ну, а орієнту ван ня на будь2який про цес ди зай ну під
лінзою соціаль ної гар монії. Тоб то про цес, який по чи наєть ся з усвідом лен -
ня про ек ту валь ни ком влас ної соціаль ної відповідаль ності і орієн ту -
єть ся на роз маїття пот реб, спро мож нос тей і досвіду ко рис ту вачів.

Annotation. In the 60’s of the last century, social welfare programs began
to appear in the world, aiming at supporting much larger groups of people li -
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ving with poverty or disability. But these programs continued to be based on
a traditional approach — an assessment of the ability of a person to adapt to
a world adapted to the life of people without disabilities. Universal Design is the
basis for designing or designing the environment, public buildings and struc-
tures, public transport vehicles, things, technologies, any information publi-
cations or the provision of information and communications in such a way
that they can be used by the widest sections of the population. despite possi-
ble functional limitations in them. Often the term «Universal Design» is used
in the sense of «design for all» or «inclusive design». This is not a design style,
but a focus on any design process under the lens of social harmony. That is,
a process that starts with awareness of the designer of his own social respon-
sibility and focuses on the diversity of needs, abilities and experience of users.

Пер шим прин ци пом універ саль но го ди зай ну є рівноп рав не ви -
ко рис тан ня. Цей прин цип має га ран ту ва ти рівність та дос тупність
се ре до ви ща для кож но го, шля хом на дан ня од на ко вих за собів для
всіх ко рис ту вачів з ме тою уник нен ня уо соб лен ня ок ре мих груп на -
се лен ня. Ди зайн має бу ти лег ким у сприй нятті та ви ко рис танні для
лю дей з різним рівнем мож ли вос тей. Він має вра хо ву ва ти те, що
про дук том бу дуть ко рис ту ва ти ся осо би з різни ми фізич ни ми та
когнітив ни ми мож ли вос тя ми. 

Дру гий прин цип — це гнучкість у ко рис ту ванні. Ди зайн має за -
без пе чи ти на явність ши ро ко го пе реліку індивіду аль них на лаш ту -
вань та відповіда ти різним пот ре бам, упо до бан ням та мож ли вос тям
ко рис ту вачів. Ко рис ту вач має сам оби ра ти, в який спосіб він мо же
ско рис та ти ся ви ро бом. Потрібно адап ту ва ти ви ро би під темп ко -
рис ту ва ча, за без пе чи ти аку ратність та точність. 

Третій прин цип по ля гає у прос то му та зруч но му ви ко рис танні.
Ди зай ну по вин на бу ти при та ман на прос то та та інтуїтив но зро -
зуміле ви ко рис тан ня про дук ту та пос лу ги: як ви ко рис то ву ва ти про -
дукт, має бу ти зро зуміло будьUякій особі, не за леж но від осо бис то го
досвіду, освіти, лінгвістич них на ви чок, віку, рівня кон це нт рації
ува ги на да ний мо мент то що. 

Чет вер тим прин ци пом є сприй нят тя інфор мації не за леж но від
сен сор них мож ли вос тей ко рис ту вачів. Для ць о го слід на да ва ти важ -
ли ву інфор мацію у різний спосіб — візу аль ний, вер баль ний, так -
тиль ний. Най важ ливіша інфор мація має бу ти вик ла де на ла конічно
і мак си маль но зро зуміло, щоб по лег ши ти про цес її сприй нят тя.
Не обхідно за без пе чи ти сумісність різних тех но логій і за собів, які
ви ко рис то ву ють осо би з об ме же ни ми мож ли вос тя ми (це ком пен -
са торні і до поміжні за со би). 
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Ди зайн має звес ти до мініму му не без пе ку для жит тя, мож ли вість
ви ник нен ня ри зиків та не га тив них наслідків у разі ви пад ко вих або
не пе ред ба чу ва них дій ко рис ту вачів, то му п’ятий прин цип — це при -
пус тимість по ми лок. Еле мен ти, що ви ко рис то ву ють ся най частіше,
ма ють бу ти най дос тупніши ми. Не без печні еле мен ти потрібно ізо -
лю ва ти, ви лу чи ти або убез пе чи ти. Та кож слід за без пе чи ти зас те ре -
жен ня про не без пе ку або мож ли ву по мил ку, по тур бу ва ти ся про
відсутність не без печ них наслідків при уш код женні об лад нан ня,
упе ре ди ти мож ливість несвідо мих дій з бо ку ко рис ту вачів при ви -
ко нанні зав дань, за без пе чи ти на явність ха рак те рис тик, які бу ли
б стійки ми до по ми лок або ав то ма тич но вип рав ля ли до пу щені по -
мил ки та бло ку ва ти не усвідом лені/не нав мисні дії в зав данні, що
ви ма гає пиль ності. 

Шос тий прин цип по ля гає у низь ко му рівні фізич них зу силь.
Ди зайн має спри я ти дієво му та зруч но му ви ко рис тан ню пос лу ги чи
ви ро бу з мінімаль ним рівнем стом лю ва ності. Ко рис ту вач має мак -
си маль но ефек тив но і ком фо рт но діяти у зап ро по но ва но му фор -
маті або ви ко рис то ву ва ти про дукт, док ла да ю чи мінімум зу силь. 

Ос танній сь о мий прин цип по ля гає у вра ху ванні на яв ності не -
обхідно го розміру і прос то ру при підході, під’їзді та різно манітних
маніпу ляціях, нез ва жа ю чи на ант ро по мет ричні ха рак те рис ти ки,
стан та мобільність ко рис ту ва ча. Для ць о го, зви чай но, тре ба за без -
пе чи ти не обхідний розмір і простір для зруч но го дос ту пу, маніпу -
ляцій та ви ко рис тан ня про дук ту будьUяким ко рис ту ва чем, не за леж но
від йо го зрос ту чи ста ту ри, вра ху ва ти ступінь мобіль ності (рух ли -
вості) ко рис ту ва ча та мож ливість ви ко рис тан ня до поміжних і ком -
пен са тор них за собів, за без пе чи ти ви димість важ ли вих еле ментів
і лег кий дос туп до них для будь яко го ко рис ту ва ча. 

Літе ра ту ра

1. Інвалідність та суспільство: нав чаль ноUме то дич ний посібник. За заг.
ре дакцією Бай ди Л.Ю., Кра сю ко вої — Еннс О.В. — К., 2012. — 216 с.

2. Си лен ко Н. М. Кон цеп ту альні за са ди Кон венції ООН про пра ва
інвалідів / Н. М. Си лен ко // Visegrad Journal on Human Rights: збірник на -
у ко вих праць. Вип. 6/2. — Братісла ва: Пан’євро пейсь кий універ си тет,
2016. — С. 161–165.

338

Секція VIII Наукові напрями дизайну  



339

ОР ГАНІЗАЦІЯ СЕ РЕ ДО ВИ ЩА ДЛЯ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
НА ВІЗКАХ В РІВНЕНСЬ КО МУ ЦЕНТРІ «ТИ НЕ ОДИН»

Се ме нюк Л.А.
ст.гр. ЗДЗ271216, спеціальність «ди зайн», т. 425226210

Хав хун Г.М.
к.арх., доцент кафедри дизайну, Інженерно-технологічний інститут

Університету «Україна», kafedra_dizaina@ukr.net

Ано тація. Проб ле ма ре абілітації лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми
є пріори тет ною у кож но му євро пейсь ко му соціумі. Ук раїна та кож ро -
бить ряд важ ли вих кроків у ць о му нап рям ку, але, як ви яв ляєть ся, є ка -
та ст рофічний дефіцит дер жав ної підтрим ки, особ ли во в Рівненській
об ласті, де відсо ток лю дей з інвалідністю ви щий, ніж в інших регіонах.
Спеціаль на ка те горія лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми — це діти
в інвалідних візках з ма ло за без пе че них сімей, яких обс лу го вує ре -
абілітаційний центр на базі не у ря до вої ус та но ви: Рівненсь кий дім ЄХБ
(Єван гельсь ка церк ва бап ти стсь ких хрис ти ян), прог ра ма якої не ли ше
при вер тає ува гу гро мадсь кості до проб лем інвалідів, але й до по ма гає
змен ши ти рівень несп рий нят тя суспільством дітей з особ ли ви ми пот -
ре ба ми, ви вес ти їх з ко ла ізо ляції та са мот ності, а та кож ство рю ва -
ти осо бистісні спілку ван ня

Annotation. The rehabilitation problem of people with special needs is a pri -
ority in every European society. Ukraine also makes a number of important
steps in this direction, but as it turns out, there is a catastrophic lack of na -
tional support, especially in the Rivne region, where the percentage of people
with disabilities is higher than in other regions. A special category of people with
disabilities are children in wheelchairs from low2income and disadvantaged
families is cared by the rehabilitation center based on a non2governmental
institution: the Rivne House of EBC (Evangelical Church of Baptist Chris ti ans),
the program of which doesn’t only draw the public’s attention to the problems
of the disabled, helps to reduce the level of non2acceptance by the society of
children with special needs, but also helps to bring them out from the circle of
isolation and loneliness and to establish personal communication.

Проб ле ма ре абілітації лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми в кож -
но му євро пейсь ко му соціумі є на галь ною та пріори тет ною. Ук раїна
теж на ма гаєть ся кро ку ва ти в ць о му нап рям ку, але ре зуль та ти по ки
що не ве ликі. Проб ле ма є особ ли во ак ту аль ною в Рівненській об ласті,
де відсо ток інвалідів ви щий, ніж в інших регіонах. На це є ряд при чин,
зу мов ле них соціаль ни ми проб ле ма ми. В цих умо вах не дер жавні
прог ра ми ре абілітації лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми є вчас ни ми,
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до реч ни ми та вкрай зат ре бу ва ни ми особ ли вою ка те горією інвалідів —
діть ми на візках з ма ло за без пе че них та неб ла го по луч них сімей. Та -
кою ка те горією пацієнтів опікуєть ся ре абілітаційний центр «Ти не
один», ство ре ний на базі Рівненсь ко го До му ЄХБ. 

Прог ра ма цент ру при вер тає ува гу гро мадсь кості до проб лем ін -
валідів, сприяє змен шен ню рівня несп рий нят тя суспільством дітей
з особ ли ви ми пот ре ба ми, до по ма гає ви во ди ти їх з ко ла замк ну тості
та са мот ності, на ла го ди ти осо бистісні ко мунікації. Ро бо та цент ру
про во дить ся на базі пансіона ту в селі Во лош ки Рівненсь кої об ласті,
те ри торія якої відповідно об лад на на. Ре абілітація дітей на інва лід них
візках про во дить ся у двох нап рям ках, які тісно взаємо пов’язані:
іпо те рапія (кінна ре абілітація) та ме ха но те рапія, якё важ ли ва скла -
до ва фізич ної ре абілітації.

Комп лекс за нять вклю чає тре ну ван ня м’язів спи ни, роз роб ку
ме ханіки нижніх та верхніх кінцівок. Ви ко рис то ву ю чи спеціаль но
роз роб лені впра ви, такі як «зби ран ня фруктів» до бар вис тих ко ши -
ків, роз тяж ки рук та ніг за до по мо гою стро ка тих м’ячів то що, ма -
ленькі пацієнти на бу ва ють життєво не обхідних на ви чок та вмінь,
удос ко на лен ня ко ор ди нації та ру ху.

Особ ли ва ува га приділяєть ся ху дожньоUоб раз но му оформ лен ню
тре на жерів, пред метів для роз вит ку ко ор ди нації ру ху та інвен та ря:
мат «Ве ле тень», мат «Жаб ка», гімнас тичні па лиці; сен сор на доріжка;
ма саж ний ки ли мок; ки ли мок зі слідоч ка ми; набір» Со неч ко»; куб —
шнурівка; м’яч гімнас тич ний; м’яч для стрибків; м’яч бо бо вид ний;
ро лик сен сор ний; набір м’ячиків «Їжа чок»; кіль це сен сор не; мо туз -
ка з бло ком для пле чей; тре на жер для пальців; за бав на сітка; м’ячик
«Майс тер плюс».

Дру гий нап ря мок — іпо те рапія, вхо дить до комп лек су за галь -
ної ре абілітації пацієнтів і є найу люб ленішим жи вим «тре на же ром»
для оз до ров лен ня дітей на візках. 

Ре зуль та том діяль ності є до волі ви сокі по каз ни ки пок ра щен ня
ста ну здо ров’я особ ли вих пацієнтів, от ри ман ня ни ми прак тич них
на ви чок, не обхідних для жит тя. Нап рик лад, пацієнт Дмит рик з ді аг -
но зом гідро це фалія і склад ни ми наслідка ми зах во рю ван ня вже че рез
місяць індивіду аль них за нять зро бив перші в своєму житті кро ки.

Важ ли ве зна чен ня для от ри ман ня та ких ре зуль татів є відпо від но
об лад нані ре абілітаційні приміщен ня, кімна ти те рапії та їх спе -
ціаль не ди зай нерсь ке оформ лен ня.

Проб ле мам ди зай ну приміщень для спо жи вачів з особ ли ви ми
пот ре ба ми був прис вя че ний семінар «Прин ци пи універ саль но го
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ди зай ну», який не що дав но за вер шив ся в м. Луцьк в рам ках Міжна -
род ної кон фе ренції «За ме жею страж дань». Кон фе ренція за учас тю
відо мих міжна род них фахівців бу ла прис вя че на ря ду важ ли вих на -
болілих проб лем адап тації лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми та кар -
ди наль но но вим підхо дам до ди зай ну се ре до ви ща. Ос нов на на у ко -
ва па ра диг ма ди зай ну по ля га ти ме в ство ренні універ саль но го
се ре до ви ща, яке змо же ви ко рис то ву ва ти КО ЖЕН, на про ти ва гу то -
му, щоб спо чат ку спо руд жу ва ти простір «згідно з нор ма ми», а потім
йо го підлаш то ву ва ти під чиїсь пот ре би. Да на па ра диг ма уз год жуєть ся
із за галь ною філо софсь кою кон цепцією адап тації лю дей з особ ли -
ви ми пот ре ба ми в су час но му суспільстві. 

безбар’єрного архітектурного середовища Секція VIII
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