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РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА 

ВИХОВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

БОНДАРЄВА Л.І., к.пед.н., доцент кафедри 

інновацій та інформаційної діяльності в освіті, 

Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

ІНКЛЮЗИВНА СКЛАДОВА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Добробут суспільства визначається ефективністю професійно-

трудової діяльності фахівців. Є багато чинників, які впливають на таку 

ефективність. Це природно-кліматичні, соціокультурні, техніко-

технологічні, фінансово-економічні, організаційні складники. Але всі 

вони прямо чи опосередковано «замикаються» на робітниках як 

суб’єктах професійної діяльності та залежать від освітньо-

кваліфікаційного рівня підготовки. Тому постійна турбота про 

забезпечення високої ефективності професійно-трудової діяльності 

громадян посідає центральне місце у суспільному житті будь-якої 

сучасної індустріальної країни.  

Це об’єктивно зумовлюють значне зростання ролі педагогічної 

науки у пошуках оптимальних шляхів підвищення ефективності 

професійно-трудової діяльності в умовах розвитку суспільства. 

Важливою особливістю сучасного освітянського середовища в 

Україні є постійний розвиток. Серед напрямів цього розвитку значна 

увага приділяється інклюзивним особливостям навчально-виховного 

процесу у вищій школі. Саме тому важливим серед питань наукового 

дослідження в системі освіти є підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють в 

навчальних аудиторіях з різними соціальними групами. Вища школа 

повинна стати тим простором, де ідеї дисемінації демократичних ідей, 

поваги до інклюзивного підходу в навчанні мають стати подальшим 

надбанням соціальних інституцій суспільства. 

Серед актуальних проблем адаптації інклюзивного аспекту в 

навчально-виховний процес ВНЗ можна виділити ті, котрі стали 

результатами глобалізацій цих процесів. До них потрібно віднести й 

такі, що відносяться до  надання вищої освіти особам з особливими 

освітніми потребами. 

Разом з тим, існує думка у викладачів вищих навчальних 

закладів, що до застосування інклюзивної орієнтації в навчально-
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виховному процесі необхідно відноситися з великою обережністю із-за 

існуючих причин в суспільстві та дефіцитом особистісних знань, умінь 

та навичок в сфері інклюзивної діяльності. Це дозволяє стверджувати, 

що важливим завданням адаптації системи вищої освіти до реалізації 

інклюзивних умов в навчально-виховному процесі є підготовка нового 

викладача.  

Сучасний викладач повинен володіти необхідними 

інклюзивними знаннями, вміннями та навичками в галузі педагогіки та 

психології, орієнтованих на різні педагогічні потреби того, хто 

навчається. Це означає, що первинними і найважливішими аспектами 

системи освіти до реалізації процесу інклюзивної орієнтації в навчанні 

є психологічні та ціннісні зміни рівня професійної  майстерності  

викладання у вищій школі.  

Досліджуючи питання інклюзії у викладанні викладача вищої 

школи можна визначити такі види: система загальних знань, умінь та 

навичок, які дозволяють педагогу раціонально структурувати 

навчальну групу, забезпечуючи індивідуальний підхід та 

задовольняючи освітянські потреби соціальних груп; система 

конкретних компетенцій, які ґрунтуються на педагогічному досвіді 

роботи в інклюзивних групах та ціленаправлено формуються у 

спеціалістів-педагогів в рамках основної та післядипломної освіти, 

стажування та підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо. 

Важливо розуміти, що професійна підготовка за інклюзивною 

орієнтацією дозволяє в незалежності від фізичних, психічних, 

інтелектуальних та інших особливостей усіх суб’єктів навчання 

включати в загальну систему професійної освіти. Ці можливості 

викладача дозволяють здійснити принцип соціальної адаптації в 

навчанні та потребують від нього застосування ефективних, умінь та 

навичок, котрі пропонуються інклюзивними принципами в навчально-

виховному процесі. До них відносяться такі вміння та навички, як [3, 

с.72]: 

 розуміння цінності людини не залежно від його здібностей та 

досягнень; 

 твердження, що кожна людина здатна відчувати та мислити; 

 розуміння, що кожна людина має право на спілкування та бути 

почутим; 

 здійснення навчально-виховного процесу тільки в рамках 

реальних можливостей; 

 обов’язкової організації підтримки та дружби в групі 

навчаючихся.  

За таких умов готовність педагога для роботи в інклюзивних 
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групах визначається загальними набором умінь та навичок, які вже 

положенні в основу сучасної освіти в рамках гуманістичного, 

диференціального, індивідуального, гендерного підходів та таке інше 

[2, с.62]. 

Так, професійні можливості педагога в сфері навчання за 

інклюзивним принципом повинні бути представлені не просто 

знаннями, уміння та навичками, а системними компонентами 

педагогічного досвіду. До них відносяться такі уміння та навички, як 

[1, с.83]: 

 врахувати та задовольнити особливості потреб інклюзивних 

категорій в питаннях фізичного розвитку та здоров’я; 

 компенсувати проблеми самореалізації інклюзивних суб’єктів 

навчання, що виникають по матеріальному фактору; 

 доповнити та корегувати вплив структури та мікрокліматом 

сім’ї на формування та реалізацію  потреб особистості; 

 диференціювати серед навчаючихся тих, що мають соціальні 

проблеми, знайти до них індивідуальний підхід та підтримати в 

конкретних потребах; 

 організувати діагностику індивідуальних психологічних 

(особистісних) особливостей осіб з особливими освітніми потребами 

та врахувати їх в навчально-виховному процесі. 

Тому всі інклюзивно-професійні складнощі педагогів можна 

зазначити за такими напрямами [3, с.33]: 

 Загальнопедагогічні: володіння сучасними методичними 

методами, освітянськими технологіями, які формують компетенції у 

тих, хто навчається, вміння використовувати різні прийоми, методи та 

засоби навчання відповідно до певної педагогічної ситуації в 

інклюзивному середовищі; володіння технологіями педагогічної 

діагностики, психолого-педагогічної корекції. 

 Психолого-педагогічні: знання психологічних особливостей та 

закономірностей навчання, виховання та розвитку осіб з особливими 

освітніми потребами. 

 Науково-теоретичні: знання теоретичних основ філософських  

та наукових тлумачень інклюзивних особливостей та комунікацій. 

 Методичні: знання змісту навчальної дисципліни та вміння 

диференціювати його до індивідуальних та особистісних особливостей 

осіб з особливими освітніми потребами; знання методів та форм 

організації навчання, в тому числі різні форми сумісної діяльності та 

групової роботи. 

 Комунікативні: вміння формувати стратегію, тактику та 

техніку взаємодії суб’єктів навчального процесу, організовувати 
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сумісну діяльність для досягнення освітніх та соціально значущих 

цілей. 

 Аксіологічні: вміння формувати пріоритети, цінності реальної 

дійсності, ідей, теорій для людини, суспільної групи та суспільства в 

цілому. Аксіологія складає оціночно-цільові, практичні аспекти 

життєдіяльності людини, дозволяє формувати філософські оцінки та 

підходи до педагогічної діяльності враховуючи гуманістичні цінності. 

Інтеграція зазначених положень дозволяє реалізувати принципи, 

які діють в умовах інклюзивного освітнього середовища [1, с. 85]:  

 Принцип орієнтації на розвиток професійних компетенцій 

студентів і слухачів. 

 Принцип практичної та реалістичної направленості змісту 

підготовки. 

 Принцип проектування навчальних програм із застосуванням 

інноваційних освітніх технологій навчання, що дозволяють 

активізувати авторську позицію студентів і слухачів. 

 Принцип інтеграції формального, неформального та 

інформального навчання. Він дозволяє органічно об’єднувати 

програмну курсову підготовку, що передбачає засвоєння певних 

компонентів освітньої програми, запропонованої структурою 

підвищення кваліфікації. 

Таким чином, інклюзивна орієнтація в навчальному процесі 

вищої школи є гуманною та ефективною складовою під час 

професійної підготовки осіб з особливими освітніми потребами. За 

рахунок індивідуалізації навчання здійснюється процес інклюзивної 

орієнтації під час підготовки особистостей з особливими освітніми 

потребами, що створює їх особисту освітянську траєкторію. Важливим 

в цьому процесі є те, що вища освіта розширює можливості 

виховувати такі особистісно-професійні якості як гуманність, 

толерантність та готовність до допомоги. 

Інклюзивна складова є принципово новою системою вищої 

школи, де всі учасники навчально-виховного процесу працюють над 

загальною ціллю – доступною та якісною освітою для всіх без 

виключення членів суспільства.  
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ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ОСВІТИ ТА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНІ 

 

Чисельність в Україні осіб з інвалідністю за останні роки 

збільшилась і становлять сьогодні 2,6 мільйона осіб, які перебувають 

на обслуговуванні в органах праці та соціального захисту населення  

[1]. Проблема полягає в тому, що із загального числа осіб з 

інвалідністю майже половина перебуває у працездатному віці і 

потребує реабілітації та подальшого працевлаштування. Ми ставимо за 

мету проаналізувати можливість комплексного підходу до 

працевлаштування осіб з інвалідністю. Як свідчить досвід практичної 

діяльності, особи з інвалідністю не можуть на рівних конкурувати на 

ринку праці, особливо в сучасних економічних умовах, коли перехід 

до ринкових відносин вимагає інтенсифікації виробництва, 

підвищення вимог до загального фізичного та інтелектуального стану 

працюючих. Тому професійна реабілітація осіб з інвалідністю стала 

однією з найважливіших проблем суспільства. 

Завдання полягають у тому, щоб при аналізі даної проблеми, 

спираючись на нормативно-правову базу соціального захисту осіб з 

інвалідністю, розробити методи діяльності державних центрів 

зайнятості у сприянні їх  працевлаштуванню.  

Головним чинником, який стримує зайнятість осіб з 

інвалідністю є низький, порівняно із здоровими, освітній та 

професійний рівень.  На ринку праці відокремлюється суттєва 

проблема в подоланні дисбалансу між попитом і пропозицією цієї 

специфічної робочої сили. Виправити його можливо лише із здобуттям 

освіти. Освіти в інклюзивному середовищі, яке ми можемо 

спостерігати на прикладі навчання студентів з особливими освітніми 

потребами Вінницького інституту Університету «Україна». Практично 

така сама ситуація склалася і щодо співпраці з питань 

укомплектування новостворених робочих місць для працевлаштування 

осіб з інвалідністю за рахунок коштів Фонду. Одним із чинників 
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стримування зайнятості також є: 

 відсутність інформації про те, які підприємства створюють 

нові робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю за рахунок 

Фонду; 

 відсутність інформації про те, які навчальні заклади надають 

освіту для осіб з інвалідністю за рахунок Фонду; 

 низька оплата праці на запропоновані роботодавцем робочі 

місця та невідповідності обмежень в роботі з вимогами роботодавця 

[3]. 

Роботодавець є головним стратегічним партнером служби 

зайнятості, від якого безпосередньо залежить, чи поповнюватиметься 

ринок праці новими робочими місцями і чи зростатиме заробітна 

плата, а, отже, й добробут населення. Роботодавець – клієнт служби 

зайнятості номер один, який визначає замовлення на робочу силу й 

ситуацію на ринку праці взагалі. Попит на якісну робочу силу 

невпинно зростає. Але, на жаль, ринок освітніх послуг ще не встигає 

повністю задовольнити попит роботодавців у висококваліфікованих 

кадрах, оперативно реагувати на його зміни, а отже, забезпечувати 

кадрові проблеми його підприємства й виходячи з цього пропонувати 

реальні послуги [3].  

Слід посилити співпрацю про надання безкоштовної освіти між 

МСЕК, органами праці та соціального захисту населення, Фондом 

соціального захисту осіб з інвалідністю та навчальними закладами. 

Слід посилити співпрацю при вирішенні питань професійної 

реабілітації осіб з інвалідністю та їх працевлаштування між МСЕК, 

органами праці та соціального захисту населення, Фондом соціального 

захисту осіб з інвалідністю, роботодавцями з метою координації та 

консолідації спільних зусиль на вирішення завдань щодо створення 

дієвої системи сприяння працевлаштування осіб з інвалідністю, 

особливо випускників навчальних закладів з числа осіб з інвалідністю. 

Необхідно узгоджувати заходи з професійної реабілітації та 

працевлаштування осіб з інвалідністю з місцевими програмами 

зайнятості населення; збільшити за рахунок установленого нормативу 

кількості робочих місць фахівців з вищою освітою та кваліфікованих 

робітників для працевлаштування осіб з інвалідністю. Слід розробити 

методику атестації робочого місця осіб з інвалідністю та типових 

документів, які видаються в процесі атестації робочого місця, 

призначеного для працевлаштування осіб з інвалідністю. 

А також: реалізувати політику ефективної підтримки надомної 

праці та самозайнятості осіб з інвалідністю; розмежувати розмір 

установленого нормативу для працевлаштування інвалідів окремо для 
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державних підприємств та  приватного бізнесу; передбачити в 

подальшому створення і збереження робочих місць для 

працевлаштування осіб з інвалідністю на спеціалізованих 

підприємствах, збільшивши їхню кількість, удосконалити механізм 

державної допомоги у вигляді кредитування та розміщення 

державного замовлення; розширити регіональні банки вакансій за 

рахунок якнайповнішого надання роботодавцям даних про вільні 

робочі місця для осіб з інвалідністю у територіальні служби 

зайнятості. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА 

АЛЬТЕРНАТИВИ 

 

Реалії демократичного суспільства детермінують повагу до 

людського розмаїття, встановлення солідарності та безпеки, що 

забезпечують захист та інтегрування у соціум усіх верств населення, 

зокрема осіб з інвалідністю. У такому контексті помічаємо, що головна 

мета соціального розвитку – це створення «суспільства для всіх». В 

основі такої інтеграції покладена концепція цілісного підходу, яка 

відкриває альтернативи до реалізації прав і можливостей для кожної 

особистості, насамперед, передбачає рівний доступ до здобуття якісної 

освіти.  

Основний принцип щодо доступності освіти базується на 

засадах дотримання прав людини та викладено в резолюції 

Генеральної асамблеї ООН від 12 грудня 1997р. сприяти забезпеченню 
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рівних можливостей для осіб з інвалідністю. 

Вказаний принцип переносить акценти з медичних аспектів 

інвалідності, піклування про осіб з психофізичними порушеннями, 

захисту і надання допомоги в адаптації до навколишнього середовища 

на реформування самого соціуму, де особа з психофізичними 

порушеннями може задовольнитисвої потреби, перш за все, потребу 

здобути якісну освіту.  

Модернізація освіти в Україні зумовлює необхідність 

впровадження інноваційних технологій, зокрема, в освіті людей з 

інвалідністю. Інклюзія є однією з основних тенденцій розвитку 

зазначеного типу вітчизняної освіти. Актуальність проблеми 

інклюзивної освіти пов’язана насамперед, з тим, що чисельність дітей, 

які потребують корекційного навчання зростає.  

Теоретичні та практичні  аспекти інклюзивної освіти розглянуто 

у працях вітчизняних науковців, таких як С. Богданов, Г. Гаврюшенко, 

А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмощук та ін. Але враховуючи 

цінність їх праць ще залишається відкритими багато дискусійних 

питань щодо вітчизняної інклюзивної освіти. 

Інклюзія (від англ. – inclusion - включення) процес збільшення 

ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають 

труднощі у фізичному розвитку. Він передбачає розробку і 

застосування конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній 

людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті.  

Термін «інклюзія» відмінний від терміна «інтеграція» за своїм 

концептуальним підходом. Зокрема в документі «Міжнародні 

консультації з питань навчання дітей з особливими освітніми 

потребами» вказується на те, що інтеграція визначається як зусилля, 

спрямовані на введення дітей у освітній простір. Інклюзія – це 

політика та процес, що дозволяє  всім дітям брати участь у освітніх 

програмах. Відмінність у підходах полягає у визнаннітого факту, що 

ми змінюємо суспільство, аби воно пристосовувалось до 

індивідуальних потреб людей, а не навпаки.  

Науковець, Л. Міщик вважає, що інклюзія є процесом 

збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті та різних 

програмах. А. Колупаєва трактує його як «об’єднану освітню систему 

із надання належної освіти всім учням; повне залучення дітей з 

відмінними здібностями в різні аспекти шкільної освіти, які є 

доступними для інших дітей» [1]. На нашу думку, інклюзія – це 

комплексне поняття, яке включає в себе суспільний та освітній 

компоненти. 

Основні принципи інклюзивного навчання:   
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 всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це 

виявляється можливим, не зважаючи на труднощі чи відмінності, що 

існують між ними;   

 заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби 

своїх студентів, узгоджуючи різні види й темпи навчання;   

 забезпечення якісної освіти для всіх завдяки відповідному 

навчально-методичному забезпеченню, застосуванню організаційних 

заходів, розробці стратегії викладання, використанню ресурсів і 

партнерських зв’язків зі своїми громадами. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 

демократичних ідей всі студенти цінні й активні члени суспільства. 

Виходячи з виключної важливості ролі держави в розвитку 

інклюзивної освіти, підкреслимо, що перешкоди макрорівня мають 

найбільше вагоме значення у процесі гальмування розвитку 

інклюзивної освіти в Україні.  

Основними перешкодами цього рівня є:  

 недосконалість чинного законодавства щодо дітей з 

інвалідністю;  

 невідповідність міжнародним нормам; відсутність закону про 

спеціальну освіту, в якому б чітко визначалися правові основи 

інституту інклюзивної освіти та принципи механізму створення 

економічних умов для реалізації інклюзивних підходів до освіти осіб з 

особливими освітніми потребами.  

На мезорівні основними перешкодами до розвитку інклюзії в 

освіті є:  

 наявність культурних стереотипів щодо людей з інвалідністю;  

 неготовність сформованої системи освіти відповідати 

індивідуальним потребам кожної дитини;  

 відсутність спеціальних стандартів освіти та варіативних 

програм для навчання осіб з особливими освітніми потребами;  

 відсутність законодавчо закріпленої можливості проводити 

навчання «особливих» учнів за індивідуальним планом, який дозволяє 

використовувати адаптовану до спеціальних освітніх потреб того чи 

іншого учня стандартну освітню програму;  

 відсутність програм із супроводу осіб з інвалідністю, що 

навчаються в загальному освітньому закладі.  

Негаразди мікрорівня на шляху розвитку інклюзивних підходів 

в освіті пов’язані з діяльністю конкретних організацій та фахівців, 

окремих людей. Для інклюзивної освіти це рівень психологічного 

прийняття викладачами освітніх установ самої можливості спільного 

навчання осіб з інвалідністю, їх професійні установки, стереотипи та 
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дії стосовно учнів з інвалідністю. 

Таким чином, можна констатувати, що інклюзивна освіта являє 

собою неперервний процес розвитку освіти, який надає можливість 

доступності освіти (самовдосконалення, саморозвитку) та який визнає, 

що усі діти – це індивідууми з різними потребами в навчанні. 

Інклюзивна освіта намагається розробити підхід до освітнього 

процесу, який буде більш гнучким для задоволення різноманітних 

потреб у навчанні. Для забезпечення фінансових гарантій реалізації 

інклюзивної освіти необхідно прийняття державі нормативних актів, 

що встановлюють порядок розрахунку підвищених нормативів 

фінансового забезпечення освітньої діяльності, що враховують 

додаткові витрати на навчання людей з особливими освітніми 

потребами; встановити порядок фінансового забезпечення, який 

передбачає фінансування освітніх послуг для дітей з особливими 

освітніми потребами в підвищеному розмірі відповідно до 

встановлених нормативами. 

Аналіз законодавчих та нормативно-правових документів 

засвідчив, що політика сучасної України щодо студентів з 

порушеннями психофізичного розвитку як міноритарної групи, що 

потребує реабілітації та інтеграції, характеризується максимальним 

залученням держави до системного вирішення проблем, механізми 

реалізації цього процесу відпрацьовуються. 
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РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

ВИЩОЇ ШКОЛИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ LIFE LONG 

LEARNING 

 

Суспільне значення самореалізації людини як члена соціуму 

зумовлюється  її взаємодією з іншими людьми – як у процесі 

особистісного та професійного становлення, так і в ході трудової 

діяльності чи життєзабезпечення. І чим вищим буде рівень розвитку 

кожного індивіда, тим ефективнішою і результативнішою буде 

соціальна взаємодія – як поле й умови вирішення завдань і проблем, 

що виникають в кожному соціумі в процесі його існування.  

В сучасному суспільстві розвиток інтелектуальних можливостей 

кожної людини є найважливішим завданням, що створює передумови 

для науково-технічного й соціального прогресу та, в кінцевому 

підсумку – конкурентоспроможності країн і економік. Виконання 

цього завдання передбачає, серед іншого, формування такого 

освітнього середовища, в якому створюються умови для особистісного 

розвитку кожного. Однак відмінності у рівні підготовки різних людей 

до набуття нових знань, у їх мотивації до цього, нарешті – у їх 

можливостях сприймати нову інформацію, її вірно інтерпретувати, 

систематизувати і ефективно використовувати для вирішення тих 

завдань, що стоять чи стоятимуть перед ними у майбутньому, вимагає 

від освітніх установ цілеспрямованих і наполегливих дій для 

створення інклюзивного освітнього середовища.  

Таке середовище є гетерогенним як за складом учасників 

освітнього процесу, так і за формами і методами навчання. Та якщо в 

дошкільних і шкільних установах дидактичні і педагогічні прийоми 

націлені на розвиток інтересу дітей до навчання, поліпшення їх 

здатності до засвоєння нових знань, що спрощує надалі їх 

соціалізацію, то цілі вищої школи дещо інші – надати змогу кожному 

набути того комплексу знань, який відповідає суспільним потребам в 

даному соціоісторичному контексті, тобто, має споживчу цінність. Це 

забезпечить випускнику конкурентні переваги на ринку праці, 

необхідні для отримання робочого місця відповідно до його 

професійного вибору. 

Вирішення цих завдань вимагає створення такого освітнього 

простору в університетах, який би забезпечував ефективну взаємодію 
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всіх учасників навчального процесу. В умовах високої 

структурованості і мобільності середовища життєдіяльності та 

зростаючої інформаційної щільності професійної діяльності індивідів 

таким вимогам найбільшою мірою відповідає дистанційна форма 

навчання (ДФО). 

Дистанційна форма навчання нині стає все більш 

персоніфікованою, наближаючись до потреб тих, хто бажає отримати 

вищу освіту. Це стало можливим завдяки розвитку інформаційних 

технологій. Проте здебільшого організаторами дистанційного 

навчання ці технології розглядаються  лише як засоби наближення 

навчального контенту до місця знаходження студента. Водночас 

перспективними є дослідження, спрямовані на використання 

потенціалу сучасних інформаційних технологій для створення 

інклюзивного освітнього середовища у вищій школі – через 

індивідуалізацію навчального контенту. Це дає змогу усім бажаючим 

задовольнити свої освітні потреби, що відповідає концепції Life Long 

Learning (LLL). Актуальність таких досліджень и визначила цілі 

даного дослідження – проаналізувати перспективи розвитку ДФО у 

вищій школі в контексті підвищення рівня інклюзивності навчального 

процесу для реалізації концепції LLL. 

В умовах динамічних змін сучасного життя і стрімкого 

оновлення знань створення гнучкої системи загальної неперервної 

освіти  є невід’ємною передумовою зростання людського капіталу 

країни, її інноваційного розвитку і конкурентоспроможності. Як 

загальновизнана норма міжнародного права, принцип неперервної 

освіти вперше був сформульований Паулем Ленграндом в 1965 році. 

Він визначив його  як «неперервний процес, що продовжується 

протягом всього життя людини и охоплює всі форми, типи і рівні 

освіти» [1]. 

Концепція LLL проголошує навчальну діяльність людини як 

невід'ємну і природну складову частину її способу життя у всякому 

віці і особливо – в контексті її трудової діяльності. Останнє вимагає 

добудови освітньої структури новими елементами, виходячи із 

специфіки роботи і функціональних обов’язків людини на 

конкретному підприємстві – оскільки об’єктивний розвиток техніки і 

технології розширює межі практичного застосування знань і примушує 

кожного фахівця постійно розвивати і збагачувати свій творчий 

потенціал для підвищення значущості свого внеску в успіхи 

підприємства.  І це передбачає залучення в навчальний процес у вищій 

школі слухачів з високим ступенем гетерогенності потреб в 

змістовному контенті навчального матеріалу – оскільки зростає рівень 
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вікових і професійних відмінностей в їх сприйнятті нових знань і 

здатності до їх засвоєння. Відповідно, реалізація цілей освітнього 

процесу стає можливою тільки за умови підвищення рівня його 

інклюзивності. 

Під рівнем інклюзивності освітнього процесу пропонується 

розуміти відносну оцінку ступеня наближення структури його 

змістовної частини і технологій навчання до освітніх потреб і 

можливостей сприйняття інформації гетерогенних груп студентів. Цим 

вимогам найбільшою мірою відповідає дистанційна форма навчання. У 

своїй змістовній частині вона є системно організованою сукупністю 

інформаційних ресурсів, засобів передачі інформації, апаратно-

програмного і організаційно-методичного забезпечення, яка дає змогу 

реалізувати принципи самостійного навчання студентів у освітньому 

інформаційному середовищі [2; 3]. Тим самим ДФО надає  широкі 

можливості врахувати рівень гетерогенності у структурі студентів – 

через використання відповідних форм викладення навчального 

контенту. Це стосується як швидкості засвоєння матеріалу, так і його 

змісту, та має велике значення для людей з особливими освітніми 

потребами, вирішуючи, серед іншого, і проблеми соціально-

гуманітарного характеру.  

Відштовхуючись від концепції «Кожному студенту – 

індивідуальна траєкторія навчання» при створенні інформаційно-

освітнього середовища дистанційної форми навчання в 

Хмельницькому національному університеті була розроблена 

інформаційна система, яка дозволяє враховувати можливості 

оптимізації структури та змістовної частини навчального процесу на 

ДФО з урахуванням зростаючого рівня гетерогенності студентів. 

Для цього в структурі системи програмно-інформаційного 

забезпечення були виділені підсистема управління навчальним 

контентом і підсистема управління процесом навчання. Вони склали 

основу системи управління віртуальним освітнім середовищем, що 

дозволяє, з одного боку – надавати можливість слухачам ДФО 

самостійно формувати запит на навчання відповідно до своїх освітніх 

потреб та можливостей засвоєння інформації (але в межах навчальних 

програм), а з іншого боку – своєчасно коригувати програми навчання 

відповідно до зміни запиту на отримання навчального матеріалу. 

Це досягається за рахунок багатоваріантного змісту структури 

дистанційних курсів та розробкою адаптивних сценаріїв навчання; на 

відміну від лінійних, вони припускають наявність приєднання блоків, 

що враховують різний ступінь складності навчального контенту. Для 

цього матеріал кожної теми структурований за ступенем складності – 
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від мінімально необхідного для засвоєння наступного матеріалу – і до 

насиченого прикладами і дискусійного, що дозволяє студентам глибше 

розібратися у відповідних питаннях і осмислити їх на більш високому 

теоретичному та практичному рівнях. У той же час система контролю 

засвоєння рівня знань побудована таким чином, щоб зміст і складність 

наступних занять автоматично визначалися залежно від поточних 

результатів навчання. 

Перехід на структуру різноманітних тем дистанційного курсу 

дає можливість студенту самому вибирати ступінь складності і обсяг 

дистанційного курсу, який ним буде вивчатися. Система на його запит 

автоматично генерує: базовий курс, курс поглибленого вивчення 

предмета або курс високого (наукового) рівня, підключаючи або 

виключаючи зі структури матеріалу відповідні блоки. Тим самим 

підтримується достатній рівень мотивації до отримання знань у 

студентів з різними можливостями сприйняття і засвоєння матеріалу. 

Крім того, завдяки використанню різних інформаційних 

технологій задовольняється потреба суб'єктів освітнього процесу в 

оперативному отриманні інформації про поточні параметри і 

результати процесу навчання студентів, забезпечується безперервний 

контроль якості навчання, формується масив даних, що дозволяє 

поліпшувати і розвивати процесуальну і змістовну складові освітнього 

процесу. 

Отже, використання широкого спектра інформаційних 

технологій в побудові і розвитку освітнього простору дистанційної 

форми навчання значно розширює можливості університетів 

створювати цей простір з високим рівнем інтерактивності й інклюзії. 

Це сприяє більш повному задоволенню освітніх потреб гетерогенних 

груп студентів, що включають як осіб з особливими освітніми 

потребами сприйняття матеріалу, так і слухачів з високим потенціалом 

інтелектуального розвитку. Це дозволяє університетам брати активну 

участь в реалізації концепції Life Long Learning. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ГУМАНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Інклюзія в освіті пред'являє підвищені вимоги до всіх учасників 

освітнього процесу. Від студентів з інвалідністю це потребує 

надзвичайного напруження сил – інтелектуальних, психологічних 

ресурсів особистості, від умовно-здорових студентів – толерантності, 

розуміння, готовність надавати допомогу – тобто, перевіряє їх на 

предмет людяності та етики.  

Головна вимога до сучасної освіти полягає в тому, що вона 

повинна стати гуманістично-орієнтованою, розглядати людину як 

основну цінність, бути спрямованою на розвиток особистості. При 

такому підході будь-які форми, методи освіти не є самоціллю, а 

повинні розглядатися в контексті одного з основних завдань освіти – 

забезпечення максимально сприятливих умов для саморозвитку та 

адаптації. В результаті освіта виявляється акцентованою на те, щоб 

допомогти людині усвідомити і збагатити своє «Я», знайти своє місце і 

визначити свою соціальну роль у відносинах із зовнішнім світом [1]. 

Інклюзія є соціальною концепцією, яка припускає однозначність 

розуміння мети – гуманізація суспільних відносин і прийняття права 

осіб з інвалідністю на якісну спільну освіту. Інклюзія в освіті – це 

щабель інклюзії в суспільстві, одна з гуманітарних ідей його розвитку. 

Розвиток інклюзивної освіти – це якісна і планомірна зміна системи 

освіти в цілому. 

Важлива характеристика розвитку інклюзивної освіти – 

недостатня професійна підготовка педагогів загальної та вищої освіти і 

фахівців супроводу, здатних реалізувати інклюзивний підхід. Вони 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

18 

потребують професійної комплексної допомоги з боку фахівців в 

області корекційної педагогіки, спеціальної та педагогічної психології, 

в розумінні і реалізації підходів до індивідуалізації навчання студентів 

з особливими освітніми потребами, у категорію яких, в першу чергу, 

потрапляють студенти з інвалідністю. Але найважливіше, чого повинні 

навчитися викладачі – це працювати з різними студентами, і 

враховувати це різноманіття в своєму педагогічному підході до 

кожного [2]. 

Аналізуючи стан інклюзивної освіти насьогодні, можна 

говорити не тільки про інноваційність цього процесу, який дозволяє 

здійснювати навчання і виховання студентів з різними стартовими 

можливостями на різних ступенях освітньої вертикалі. Цей напрямок 

має могутній вплив і на розвиток самого освітнього процесу, значною 

мірою змінюючи відносини між його учасниками. Розроблені стратегії 

психолого-педагогічного супроводу молодих людей з особливими 

освітніми потребами і технології супроводу дозволяють вибудовувати 

відносини всіх учасників освітнього процесу на основі поваги їхніх 

прав і особливостей. Все це забезпечує гуманізацію процесу освіти і 

формування професійної педагогічної спільноти нового типу [3]. 

Інклюзивна освіта базується на наступних пріоритетах: 

пріоритет соціальної адаптації дитини на кожному віковому етапі; 

безперервність інклюзивного процесу на всіх вікових стадіях; 

природовідповідність освітніх завдань і методів як можливостям 

дитини, так і загальній логіці розвитку; пріоритетність розвитку 

комунікативних компетенцій, розуміння взаємодіяти з іншими 

людьми. 

У студентів з інвалідністю гарно розвитий соціальний інтелект, 

вони володіють способами ефективної взаємодії з іншими людьми, 

таким чином можуть бути повноцінно включені в життя соціуму. 

Головними проблемами є емоційні – тривога, депресія, труднощі 

вираження своїх емоційних станів, імпульсивність, труднощі при 

необхідності швидкого та гнучкого реагування в нестандартних 

ситуаціях. 

Успішна освітня інтеграція (інклюзія) – це мультифакторний, 

багаторівневий процес, який потребує перебудови на всіх рівнях 

людського функціонування. Головна відмінність процесу інклюзії від 

інтеграції полягає в тому, що при інклюзії у всіх учасників освітнього 

процесу змінюється ставлення до молоді з особливими освітніми 

потребами, а освітня ідеологія змінюється в бік більшої гуманізації 

навчального процесу і посилення виховної і соціальної спрямованості 

навчання. Таким чином, інклюзія є соціокультурною технологією та 
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довготривалою стратегією. 
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РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

РОБОТИ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

БЕЗНОСЮК А.М., к.ю.н., доцент  

 кафедри правознавства 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПРАВОВОГО 

ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Засадничі законодавчі акти Організації Об’єднаних Націй, яка 

понад півстоліття є визнаним міжнародним законодавцем, визначили, 

що питання інвалідності стосуються сфери прав людини, а не лише 

реабілітації та соціального забезпечення. Проте хибною є думка, що 

реалізація прав осіб з інвалідністю залежить виключно від юридичних 

механізмів. Насамперед, державні інституції повинні бути орієнтовані 

на формування у населення високої правової культури, що, в свою 

чергу, у значній мірі залежить від якості освіти, зокрема ефективності 

правового виховання молоді. 

Метою правового виховання молоді є формування у неї 

правової культури громадянина. Водночас правова культура 

формується на основі правової свідомості, яка насамперед включає 

систему цінностей, правових установок та переконань особистості в 

галузі регулювання суспільних відносин правом. Правова свідомість, 

зазначає І. Голосніченко, характеризує соціальну практику як 

емпіричну діяльність, у процесі якої виражається суб’єктивне 

ставлення людей до чинного права, уявлення про свої права та 

обов’язки, про справедливість та несправедливість норм права, про 

сутність та принципи правової організації суспільства, почуття, 

настрої, емоції, пов’язані з оцінкою чинного правого режиму [1, с. 24]. 

Сучасне право у країнах СНД у час його створення базувалося 

на радянському праві. Тому сьогодні, незважаючи на основоположні 

зміни на всіх рівнях суспільного та політичного життя, і право, і 

методика його тлумачення перебувають, значною мірою, під впливом 

радянського права, орієнтуючись, передусім, на буквальне тлумачення 

норм без урахування мети закону, загальних принципів права і 

надзаконних цінностей [2, с. 249]. Тому й правознавство, покликане 

бути наукою про місце та роль права, зводиться до законодавства, що 

не може бути тотожним за своїм визначенням [3, с. 147]. Осмислення 

ж права виявляється можливим як досвід не стільки епістемологічний 
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(аналогічний пізнанню у продничих науках), скільки фронетичний 

(спрямований на розуміння під час дискурсивного обговорення 

цінностей) [4, с. 48].  

У світлі соціально-натуралістичної юриспруденції з 

урахуванням «болонського» досвіду обґрунтовується необхідність 

реформування юридичної освіти в Україні шляхом перетворення її з 

юридичної освіти і правового виховання «позитивістського» типу в 

юридичну освіту і правове виховання «соціально-натуралістичного» 

типу [5, с. 187], що заснований на доктрині, яка вирішальне значення 

при застосуванні закону надає духу права, втіленому у букві закону.  

Саме за такого підходу можливе формування інклюзивного 

громадянського суспільства, в якому з повагою ставитимуться до 

відмінностей окремих людей, соціуму. 
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ 

ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ  

 

Соціальний захист є невід’ємною частиною соціальної політики 

будь-якої цивілізованої держави. Не є виключенням із цього правила і 

Україна. Проголосивши себе демократичною, соціальною та правовою 

державою Україна на конституційному рівні визначила право особи на 

соціальний захист. Так, у ст. 46 Конституції визначено, що громадяни 
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мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення 

їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а 

також у старості та в інших випадках, передбачених законом [1]. 

Інститут соціального захисту являється комплексним правовим 

інститутом який покликаний забезпечити реалізацію одного із 

основних напрямків діяльності держави – соціальної політики.  

Соціальний захист осіб з інвалідністю є одним із 

найважливіших напрямів соціальної політики держави в сучасному 

світі, бо перестав бути внутрішньою справою окремої держави і постає 

як вимога міжнародного співтовариства. Ступінь соціальної 

захищеності особи з інвалідністю є яскравим показником розвитку та 

цивілізованості певного суспільства, рівня розвитку відповідної 

держави. 

Питання соціального захисту осіб з інвалідністю стали 

предметом досліджень вітчизняних науковців та практиків, серед яких 

слід виділити М. Авраменка, Н. Борецьку, О. Іванову, Е. Лібанову, О. 

Макарову, С. Мельника, К. Міщенко, В. Скуратівського, В. Сушкевича 

та ін. 

Сучасну політику України зорієнтовано на відновлення 

соціального та правового статусу осіб з інвалідністю, поліпшення 

їхньої життєдіяльності, самореалізації, самодостатності, досягнення 

матеріальної незалежності, всебічної інтеграції. Система соціального 

захисту осіб з інвалідністю охоплює не лише державну соціальну 

допомогу та пенсійне забезпечення, систему пільг і компенсацій та 

соціально-побутове обслуговування, але й включає охорону здоров’я, 

освіту та зайнятість осіб з інвалідністю, а також соціальну і 

професійну реабілітацію та соціальну інтеграцію в суспільство. Термін 

«реабілітація» стосується процесу, що має на меті уможливити особам 

з інвалідністю досягнення і підтримку їх оптимальних фізичного, 

чуттєвого, інтелектуального, психічного, а також соціального рівнів 

діяльності, які б забезпечували їх засобами для зміни свого життя в 

напрямі до вищого рівня самостійності. Реабілітація може включати 

заходи для забезпечення і відновлення функцій або ж компенсації 

втрати або відсутності функції чи функціонального обмеження. 

Реабілітаційний процес не включає першої медичної допомоги. Він 

залучає широке коло заходів, програм і видів діяльності, починаючи 

від більш основної та загальної реабілітації і до дій спрямованих на 

досягнення кінцевої мети, наприклад професійної реабілітації. Для 

осіб з інвалідністю мають бути широко доступними різноманітні 

об’єкти загального користування: дороги, житлові будинки, 
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комунальний транспорт, культурні, навчальні, медичні заклади, 

спортивні споруди. 

Тобто соціальний захист осіб з інвалідністю включає не лише 

матеріальні питання, а й весь спектр проблем і потреб людського 

життя. Ця теза зумовлена тим, що в сучасному суспільстві будь-яка 

людина потребує розширеного соціального захисту, який полягає не 

тільки в фінансово-матеріальній підтримці, а й у створенні різнобічних 

умов для повноцінного функціонування і розвитку особи, 

максимальної реалізації її потреб та інтересів [2, с. 212]. 

В Україні соціальна політика шодо осіб з інвалідністю набуває 

дедалі активнішого характеру. Продовжується формування мережі 

реабілітаційних закладів на всій території країни з метою 

максимального наближення їх до місця проживання осіб з 

інвалідністю. 

Реабілітація осіб з інвалідністю спрямована на усунення або 

можливо більш повну компенсацію обмежень життєдіяльності з метою 

відновлення соціального статусу інвалідів, досягнення ними 

матеріальної незалежності. 

Завдяки більш уважному ставленню держави до проблем осіб з 

інвалідністю та стабілізації економіки країни в цілому, фінансування 

програми соціального захисту в останні роки суттєво поліпшилось. 

Проте існує чимало проблем у забезпеченні життєдіяльності 

осіб з інвалідністю, наданні державної підтримки.  

У Національній доповіді «Про становище інвалідів в Україні» 

(2008 р.) окреслено такі проблеми у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю: забезпечення пенсійних і соціальних виплат осібам з 

інвалідністю у розмірах, які б гарантували їм достатній рівень життя; 

отримання гідної освіти в рамках інтегрованих форм навчання; 

забезпечення можливості безперешкодного отримання реабілітаційних 

послуг за місцем мешкання осіби з інвалідністю; можливість трудової 

діяльності без дискримінації у процесі працевлаштування та подальшої 

роботи; реформування стаціонарних установ для осіб з інвалідністю та 

переведення фінансування на створення допоміжних служб, які 

дозволяють людям з інвалідністю жити без відриву від соціуму; 

створення доступного середовища для вільного пересування осіб з 

інвалідністю та безперешкодної комунікації [3]. Слід відмітити, що і 

тепер зазначені проблеми суттєво не вирішилися і продовжують бути 

актуальними для українського суспільства. 

Постійна позитивна динаміка зростання пенсійних і соціальних 

виплат осібам з інвалідністю є недостатньою для їх соціального 

захисту, адже особи з інвалідністю продовжують залишатися найменш 
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забезпеченими категоріями населення в Україні. Такий стан свідчить 

про необхідність не тільки підвищення соціальних виплат особам з 

інвалідністю, але й про зміну технології їх розрахунку та надання. 

Практично на самому початку становлення знаходиться 

формування доступного для осіб з інвалідністю середовища 

життєдіяльності. 

Окремо слід спинитися на проблемі працевлаштування осіб з 

інвалідністю. Практика показує, що залучення громадян з інвалідністю 

до сфери праці важливе як для них самих, так і для держави, оскільки 

підвищується життєвий рівень осіб з інвалідністю, збільшується їх 

платоспроможність, а також можливість самореалізації. Політика 

держави полягає в максимальній активізації потенційних сил осіб з 

інвалідністю у контексті професійної, трудової реабілітації та 

працевлаштування [4, с. 156]. 

Україна першою з країн пострадянського простору шляхом 

створення державних інституцій та квотування робочих місць 

запровадила дієві законодавчі важелі відповідальності роботодавців за 

працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Так, норматив ст. 19 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» зобов’язує підприємства, установи, 

організації, в тому числі підприємства й організації громадських 

організацій осіб з інвалідністю, фізосіб, які використовують найману 

працю, працевлаштувати 4% інвалідів від середньооблікової річної 

чисельності штатних працівників, або однієї осіби з інвалідністю - 

якщо в роботодавця працює від 8 до 25 осіб [5]. Для порівняння: в 

Італії та Іспанії - 2%, у Німеччині - 5%, у Франції - 6%. Проблемою є 

низький рівень виконання бюджетними установами нормативу 

робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (унаслідок 

відсутності «покарання» для бюджетних установ та органів виконавчої 

влади за не працевлаштування осіб з інвалідністю). На відміну від 

України, у багатьох країнах світу саме ці структури є «модельним 

роботодавцем». Наприклад, в Індії відповідні робочі місця реально 

резервують у відповідних органах ще з 1961 року. Таку квоту в Україні 

зобов’язані виконувати всі суб’єкти господарювання незалежно від 

форми власності, проте лише 55% підприємств дотримуються 

встановленого показника, їм вигідніше сплатити штраф, ніж 

забезпечити роботою осіб з інвалідністю [6]. При цьому лише незначна 

частина коштів від штрафних санкцій спрямовується на створення 

робочих місць для осіб з інвалідністю. 

Аналіз судової практики свідчить і про неоднозначне 

трактування судами вимог Закону «Про основи соціальної захищеності 
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інвалідів в Україні». 

Так, при прийнятті судами рішень стосовно стягнення 

адміністративно-господарських санкцій береться до уваги виконання 

роботодавцем лише деяких обов’язків, визначених частиною 3 ст. 18 

цього Закону, зокрема подання роботодавцем щомісячних звітів до 

центру зайнятості. 

Відтак, суди фактично звільняють підприємства від сплати 

адміністративно-господарських санкцій, вважаючи, що роботодавець 

ужив усіх необхідних заходів для працевлаштування осіб з 

інвалідністю, хоча, відповідно до чинного законодавства, це не 

звільняє підприємства від обов’язку їх працевлаштування або сплати 

адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу. 

Отже, існує нагальна потреба в забезпеченні державного 

нагляду за дотриманням роботодавцями цієї квоти. 

На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, 

що на нинішньому етапі недостатньо здійснено заходів щодо 

забезпечення повноцінного життя осіб з інвалідністю, не проведена 

модернізація існуючої системи соціального захисту осіб з 

інвалідністю. 

Система соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні 

перебуває у стадії становлення та розвитку, триває активний пошук 

оптимальної структури, найважливіших напрямів діяльності та 

основних функцій органів праці та соціального захисту на різних 

рівнях управлінської діяльності інституту соціального захисту всіх 

верств населення, в тому числі осіб з інвалідністю, спираючись на 

позитивній міжнародний та внутрішній досвід у цій сфері діяльності, 

накопичений за попередні роки, потребує законодавчої, фінансової, 

економічної, адміністративної, науково-технічної підтримки та 

удосконалення. 
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ  

 

Прaвoве пoле життя тa дiяльнocтi осіб з інвалідністю xoчa й 

мicтить бaгaтo пoзитивниx крoкiв нa шляxy вирiшення чиcленниx 

прoблем, aле є перевaжнo деклaрaтивним, не зaбезпеченим 

мaтерiaльними реcyрcaми тa меxaнiзмaми yпрaвлiнcькoгo 

впрoвaдження. Icнyючa cиcтемa coцiaльнoгo зaxиcтy осіб з 

інвалідністю пoтребyє cyттєвиx змiн, дoпoвнень i мoдернiзaцiї. Рiвень 

coцiaльнo-прaвoвoгo зaxиcтy нacелення в нaшiй крaїнi в yмoвax 

xрoнiчнoї iнфляцiї не дaє змoги пoвнoю мiрoю зaдoвoльнити 

нaйcyттєвiшi пoтреби осіб з інвалідністю, якi пoтерпaють не лише вiд 

мaтерiaльниx неcтaткiв, a в бaгaтьox випaдкax тaкoж i вiд 

ycвiдoмлення влacнoї нереaлiзoвaнocтi тa coцiaльнoї незaтребyвaнocтi 

в cycпiльcтвi. В тaкиx yмoвax вcе бiльше осіб з інвалідністю 

нaмaгaютьcя змiнити cвoє життя шляxoм пoшyкy пiдxoдящoї рoбoти тa 

в рaзi пoтреби пiдвищити рiвень cвoєї квaлiфiкaцiї aбo нaбyти нoвoї 

cпецiaльнocтi для пoдaльшoгo прaцевлaштyвaння. 

У бaгaтьox рoзвинениx крaїнax, oдним iз меxaнiзмiв дocягнення 

цiєї мети є рoзвитoк coцiaльнoгo пiдприємництвa. Cпрaвa в тoмy, щo 

переxiд дo пocтiндycтрiaльнoгo, iнфoрмaцiйнoгo cycпiльcтвa 

призвoдить дo кoрiнниx змiн в cферi прaцi, зoкремa трyдoвиx вiднocин. 

Тoмy, aктyaльним cтaє викoриcтaння нa прaктицi тaкoї iннoвaцiйнoї 

для нaшoгo cycпiльcтвa coцiaльнoї теxнoлoгiї як coцiaльне 

пiдприємництвo. A недocтaтня нayкoвa рoзрoбкa, теoретичнa тa 

прaктичнa знaчимicть oкреcлениx питaнь, недocкoнaлicть зaкoнoдaвчoї 

бaзи, ycклaднення yмoв прaцевлaштyвaння, зрocтaння безрoбiття тa 

iншi фaктoри зyмoвлюють aктyaльнicть дaнoї теми. 

Метoю роботи є oбґрyнтyвaння дoцiльнocтi викoриcтaння 
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теxнoлoгiї coцiaльнoгo пiдприємництвa в ефективнocтi 

прaцевлaштyвaння осіб з інвалідністю.  

Знaчний внеcoк y рoзвитoк coцiaльнoї пoлiтики в cферi 

зaйнятocтi осіб з інвалідністю тa пoтенцiaлy їx рoбoчoї cили нa ринкy 

прaцi, внеcли: O. Бaбaк, Ю. Глaдкий , A. Леcькo, Е. Лiбaнoвa, В. 

Мaрyнич, Н.Мaлинoвcькa, Н. Плaxoтнюк, В.Cyшкевич. Cеред 

cyчacниx yкрaїнcькиx дocлiдникiв якocтi життя тa прoблем людей з 

вaдaми, вaртo видiлити В.В.Aндрiїв, Б.I.Cтaшкiвa, Є. Гoлoвaxy, Н. 

Пaнiнy, I. Прибиткoвy, Ю. Caенкa, A. Aндрющенкo, В. Нiкoлaєвcькoгo, 

O. Плaxoвy. 

Нa cьoгoднi в Укрaїнi прoживaє бiльше 2,5 мiльйoнa осіб з 

інвалідністю. Мaйже кoжен вiciмнaдцятий грoмaдянин – особа з 

інвалідністю, ocoбa, якa пoтребyє дoпoмoги тa пiдтримки з бoкy 

держaви не тiльки y фiнaнcoвoмy плaнi, a в першy чергy, дoпoмoги y 

cтвoреннi yмoв для екoнoмiчнoї тa coцiaльнoї iнтегрaцiї y cycпiльне 

життя.[1] 

Для ефективнoї реaлiзaцiї прoгoлoшенoгo держaвoю прaвa нa 

прaцю осіб з інвалідністю тa зaбезпечення oтримaння пiдxoдящoї 

рoбoти особами з інвалідністю, якi бaжaють прaцювaти, ocoбливoї 

aктyaльнocтi нaбyвaє пocтiйнa пiдтримкa прoцеcy їxньoгo 

прaцевлaштyвaння тa збiльшення кiлькocтi зaйнятиx осіб з 

інвалідністю y держaвниx тa грoмaдcькиx ycтaнoвax i нa 

пiдприємcтвax. 

Oдним з прoвiдниx вaжелiв зaбезпечення прaктичнoї реaлiзaцiї 

людcькoгo пoтенцiaлy нaцiї, є cтвoрення yмoв для гiднoї прaцi осіб з 

інвалідністю. Реaлiзaцiя прaвa людини нa прaцю вiдiгрaє визнaчaльнy 

рoль y прoцеci її coцiaлiзaцiї, cтвoрює мoтивaцiю для 

caмoвдocкoнaлення тa рoзвиткy трyдoвoгo й твoрчoгo пoтенцiaлy нaцiї 

в цiлoмy. 

Нa cьoгoднiшнiй день coцiaльне пiдприємництвo є нoвим тa 

перcпективним етaпoм рoзвиткy бiзнеc-вiднocин в Укрaїнi. Aдже, caме 

зaрaз cтaють дoвoлi aктyaльними питaння пiдвищення cтaндaртiв y 

гaлyзi прaцi, врaxoвyючи прoблеми oxoрoни нaвкoлишньoгo 

cередoвищ, бoрoтьбa з бiднicтю, a тaкoж зaxиcт прaв людини, y тoмy 

чиcлi i осіб з інвалідністю. Caме coцiaльне пiдприємництвo є oдним з 

ефективниx шляxiв реaлiзaцiї прaвa нa прaцю осіб з інвалідністю. 

Як термiн, «coцiaльне пiдприємництвo» вперше бyлo 

викoриcтaнo y США y 1970-x рoкax неприбyткoвими oргaнiзaцiями. 

Кiлькa циx oргaнiзaцiй рoзпoчaли cвiй бiзнеc, щoб cтвoрити рoбoчi 

мicця для coцiaльнo незaxищениx кaтегoрiй нacелення. Ocнoвнa iдея 

пoлягaє в тoмy, щo coцiaльне пiдприємництвo мoже викoнyвaти двi 
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фyнкцiї: мaти пoзитивний coцiaльний вплив i бyти фiнaнcoвo 

незaлежним тa прибyткoвим. Тoбтo coцiaльне пiдприємництвo – це 

пoєднaння coцiaльнoї мiciї тa кoмерцiйнoгo пiдxoдy. Мaючи нa метi 

вирiшення кoнкретнoї coцiaльнoї прoблеми, пiдприємцi зaлyчaють 

реcyрcи для дocягнення cвoєї мiciї, при цьoмy oтримyючи прибyтки вiд 

тaкoї дiяльнocтi. Coцiaльне пiдприємництвo cтaє реaльним меxaнiзмoм 

рoзв’язaння прoблем cycпiльcтвa, i в Укрaїнi з’являютьcя приклaди 

тaкoї рoбoти. Пiдприємництвo y coцiaльнiй cферi, бiзнеc iз coцiaльнoю 

мiciєю, aбo пiдприємницькa дiяльнicть блaгoдiйниx тa грoмaдcькиx 

oргaнiзaцiй, – o xoплює рiзнi coцiaльнo врaзливi верcтви нacелення.[2] 

Coцiaльне пiдприємництвo тлyмaчитьcя як пiдприємницькa 

дiяльнicть, якa нaпрaвленa нa пoм'якшення aбo вирiшення coцiaльниx 

прoблем i xaрaктеризyєтьcя нacтyпними ocнoвними oзнaкaми: 

coцiaльний вплив – цiльoвa cпрямoвaнicть нa вирiшення aбo 

пoм'якшення icнyючиx coцiaльниx прoблем; iннoвaцiї – зacтocyвaння 

нoвиx, yнiкaльниx пiдxoдiв, щo дoзвoляють пiдвищити coцiaльний 

вплив; caмooплaтнicть i фiнaнcoвa cтiйкicть – здaтнicть coцiaльнoгo 

пiдприємcтвa icнyвaти зa рaxyнoк дoxoдiв, oдержyвaниx вiд влacнoї 

дiяльнocтi; мacштaбнicть – збiльшення мacштaбy дiяльнocтi 

coцiaльнoгo пiдприємcтвa (нa нaцioнaльнoмy й мiжнaрoднoмy рiвняx) i 

пoширення дocвiдy (мoделi) з метoю пiдвищення coцiaльнoгo впливy; 

пiдприємницький пiдxiд – здaтнicть coцiaльнoгo пiдприємця дoлaти 

недoлiки ринкy, знaxoдити мoжливocтi, aкyмyлювaти реcyрcи, 

рoзрoбляти нoвi рiшення, щo пoзитивнo впливaють нa cycпiльcтвo в 

цiлoмy. [3].  

Метoю coцiaльнoгo пiдприємництвa є пoкрaщення yмoв прaцi, 

зaпрoвaдження coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy, пoлегшення 

дocтyпy дo ринкy прaцi тa вирiшення питaнь безрoбiття. Oдним iз 

зaвдaнь coцiaльнoгo пiдприємництвa, є cтвoрення рoбoчиx мicць якi б 

вiдпoвiдaли yciм coцiaльним cтaндaртaм, врaxoвyвaли б пoтреби осіб з 

інвалідністю тa бyли б приcтocoвaними для ниx. 

Прoте, ocнoвнoю перепoнoю для yкрaїнcькoгo бiзнеcy y 

cтвoреннi тaкиx мicць є вiдcyтнicть нaлежниx прaвoвиx, екoнoмiчниx 

тa oргaнiзaцiйниx yмoв.  

В Укрaїнi немaє нoрмaтивнoгo aктa, який би визнaчив взaємнi 

зoбoв’язaння держaви тa пiдприємцiв y дaнiй cферi, щo aбcoлютнo 

нiвелює бaжaння пiдприємцiв cтвoрювaти coцiaльнo oрiєнтoвaнi 

рoбoчi мicця  

В нaшiй держaвi дiють ряд мiжнaрoдниx дoкyментiв, якi 

регyлюють питaння coцiaльнoї дiяльнocтi бiзнеcy. Нacaмперед це 

Глoбaльний Дoгoвiр Oргaнiзaцiї Oб’єднaниx Нaцiй.  
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Зaвдaнням Дoгoвoрy є впрoвaдження ocнoвниx трyдoвиx тa 

coцiaльниx cтaндaртiв y cферi прaцi. При цьoмy, вaжливе знaчення 

нaдaєтьcя зaбезпеченню нaлежниx yмoв прaцi для осіб з інвалідністю. 

Дo цьoгo Дoгoвoрy виявляють бaжaння приєднaтиcь вcе бiльше i 

бiльше пiдприємцiв. 

Крiм тoгo, Зaкoнoм Укрaїни вiд 16.12.2009 р. бyлo рaтифiкoвaнo 

Кoнвенцiю прo прaвa осіб з інвалідністю i Фaкyльтaтивний прoтoкoл 

дo неї, якoю визнaченo тa гaрaнтoвaнo ocнoвнi прaвa осіб з 

інвалідністю нa coцiaльний зaxиcт тa прaцевлaштyвaння. Незвaжaючи 

нa вище нaведенi мiжнaрoднi дoгoвoри, в Укрaїнi вiдcyтня пoвнoцiннa 

внyтрiшня нoрмaтивнo-прaвoвa бaзa якa б y пoвнiй мiрi врегyлювaлa 

прoблемнi cтoрoни coцiaльнoгo пiдприємництвa. Тaк, немaє 

нoрмaтивнoгo aктa, який би визнaчив взaємнi зoбoв’язaння держaви тa 

пiдприємцiв y дaнiй cферi, щo aбcoлютнo нiвелює бaжaння 

пiдприємцiв cтвoрювaти coцiaльнo oрiєнтoвaнi рoбoчi мicця. З метoю 

вирiшення дaнoгo питaння Урядoм Укрaїни мaє бyти рoзрoблений 

прoект Зaкoнy Укрaїни «Прo coцiaльне пiдприємництвo». [4] 

Для рoзширення мoжливocтей нaдaння гaрaнтiй 

прaцевлaштyвaння для цiєї кaтегoрiї прaцiвникiв вaртo зaпoзичити 

зaкoрдoнний дocвiд щoдo викoнaння рoбoти в диcтaнцiйнoмy режимi, 

щo знaчнo дoпoмoже регyлювaти зaйнятicть тaкoї «прoблемнoї» 

кaтегoрiї рoбoчoї cили, як особи з інвалідністю. Прo ефективнicть i 

вигiднicть зaзнaченoї фoрми зaйнятocтi cвiдчить тoй фaкт, щo в Єврoпi 

нaрaxoвyєтьcя близькo 20 млн ociб, якi прaцюють диcтaнцiйнo. [5] 

Крiм прaвoвoї, вaжливy рoль вiдiгрaє екoнoмiчнa cклaдoвa 

coцiaльнoгo пiдприємництвa. Держaвa пo cyтi вiдмoвилacь вiд 

пiдтримки пiдприємcтв, щo cтвoрюють рoбoчi мicця для осіб з 

інвалідністю. У зв’язкy iз цим требa звертaтиcя дo керiвництвa крaїни 

iз прoпoзицiєю передбaчити cпецiaльнi кредитнi прoгрaми y 

держaвниx бaнкax для тaкиx пiдприємcтв. A тaкoж пoлегшити 

пoдaткoве нaвaнтaження нa ниx, зoкремa вiдпoвiднi пoдaткoвi пiльги 

дoцiльнo випиcaти y нещoдaвнo прийнятoмy Пoдaткoвoмy кoдекci 

Укрaїни. Прoвiдне мicце y cферi coцiaльнoгo пiдприємництвa 

зaймaють oргaнiзaцiйнi yмoви. Не мoжнa не пoгoдитиcь iз дyмкoю, для 

тoгo, щoб cкooрдинyвaти держaвнy пoлiтикy y цiй cферi, cлiд cтвoрити 

при Мiнicтерcтвi coцiaльнoї пoлiтики Укрaїни Держaвний депaртaмент 

з питaнь пiдтримки coцiaльнoгo пiдприємництвa. Йoгo ocнoвнoю 

метoю мaє cтaти нaдaння юридичнoї тa oргaнiзaцiйнoї дoпoмoги 

пiдприємцям, з питaнь coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi бiзнеcy тa 

cтвoрення coцiaльнo oрiєнтoвaниx рoбoчиx мicць. Не cлiд вiдкидaти i 

неyрядoвi грoмaдcькi oргaнiзaцiї, якi держaвa мaє зaлyчaти дo 
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пoпyляризaцiї coцiaльнoгo пiдприємництвa. 

Пiдвoдячи пiдcyмoк мoжнa cтверджyвaти, щo особи з 

інвалідністю як i рaнiше нaлежaть дo нaйбiльш coцiaльнo-незaxищенoї 

кaтегoрiї грoмaдян. Пенciї тa дoпoмoги для цiєї кaтегoрiї нacелення є 

вaжливим джерелoм для icнyвaння. Тoмy гoлoвнa метa coцiaльнoї 

пoлiтики Укрaїни мaє бyти oрiєнтoвaнa нa cприяння зaйнятocтi ociб, 

якi пoтребyють coцiaльнoгo зaxиcтy i не здaтнi нa рiвниx yмoвax 

кoнкyрyвaти нa ринкy прaцi, шляxoм: cтимyлювaння зaцiкaвленocтi 

рoбoтoдaвцiв y прaцевлaштyвaннi нa перше рoбoче мicце зa 

oтримaнoю прoфеciєю (cпецiaльнicтю) нacaмперед мoлoдi тa ociб з 

iнвaлiднicтю, ociб iншиx coцiaльнo врaзливиxверcтв нacелення; 

зacтocyвaння гнyчкиx yмoв трyдoвoгo дoгoвoрy, зoкремa для мoлoдi тa 

ociб з iнвaлiднicтю; cприяння пiдвищенню рiвня oxoплення 

прoфеciйним нaвчaнням ociб з iнвaлiднicтю; зaбезпечення рiвниx 

мoжливocтей тa реaлiзaцiї кoнcтитyцiйниx прaв цiєї кaтегoрiї 

грoмaдян, cтвoрення cприятливиx прaвoвиx, пoлiтичниx, coцiaльнo-

екoнoмiчниx, медичниx, пcиxoлoгiчниx, oргaнiзaцiйниx yмoв i гaрaнтiй 

для їx iнтегрaцiї в cycпiльcтвo. Зoкремa, знaчнy yвaгy cлiд придiлити 

coцiaльнoмy пiдприємництвy. 

Aдже рoзвитoк coцiaльнoгo пiдприємництвa – це гaрмoнiзaцiя 

cycпiльниx i кoмерцiйниx iнтереciв, меxaнiзм включення 

предcтaвникiв екoнoмiчнo-aктивнoгo нacелення дo прoдyктивнoї прaцi. 

A coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть cyб’єктiв coцiaльнoгo пiдприємництвa є 

визнaчaльним фaктoрoм йoгo пoдaльшoгo рoзвиткy зaмicть тoгo, щoб 

прocити пoжертви, coцiaльне пiдприємcтвo прoпoнyє aктyaльнi для 

ринкy пocлyги, i зaпoрyкoю ycпixy є не блaгoдiйнa дiяльнicть, a виcoкa, 

кoнкyрентнa якicть зaпрoпoнoвaниx пocлyг. Це дiяльнicть, щo мaє 

реaльнy coцiaльнy кoриcть. 
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СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Освіта створює основу інтелектуального, культурного, 

духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави, 

а її отримання – невід’ємне право кожного громадянина. Згідно з 

принципами, проголошеними Конституцією, держава забезпечує 

доступність освіти для нормативних та ненормативних учнів та 

здобувачів вищої освіти. Так, в Україні на законодавчому рівні 

закріплено захист права осіб з особливими освітніми потребами на 

здобуття знань у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладах. Реалізація даного права передбачає 

створення та функціонування системи інклюзивної освіти, що 

потребує фінансового забезпечення в першу чергу за рахунок 

державного та місцевих бюджетів. 

Сьогодні, на жаль, окремого фінансування освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами немає і його не закладено в бюджет. 

Унаслідок цього постає проблема недостатнього матеріально-

технічного та кадрового забезпечення навчальних закладів (відсутність 

спеціального допоміжного навчального обладнання, спеціально 

розроблених навчальних методик та програм інклюзивного навчання, 

недостатня чисельність спеціально підготовлених фахівців для роботи 

з людьми з інвалідністю). 

Аналіз видатків на освіту в 2016 р. дозволяє зробити наступні 

висновки: 

 фінансування освіти у 2016 р. зросте на 1,6 млрд. грн. (5,2%); 

 частка видатків на освіту у державному бюджеті України в 

2016 р. становитиме 4,84%, тоді як у 2015 р. – 5,28%; 

 на 0,05 млрд. грн. (62,5% ) збільшилось фінансування 

дошкільної освіти; 

 фінансування загальної середньої освіти і вищої освіти 

збільшилось на 2,58% і 5,57% відповідно; 

 видатки на професійно-технічну освіту зменшились на 0,64% 
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порівняно з 2015 р.; 

 післядипломна освіта отримає збільшення централізованого 

фінансування на 11,48%; 

 видатки на позашкільну освіту та заходи із позашкільної 

роботи з дітьми зросли на 44,44%; 

 фінансування фундаментальних та прикладних досліджень і 

розробок у сфері освіти, а також інших закладів та заходів у сфері 

освіти зросло на 16,42% та 15,79% відповідно [3, с. 44 - 45]. 

Проте, фінансування освіти в Україні залишається на низькому 

рівні, що стримує її розвиток. При цьому фінансування видатків на 

професійно-технічну освіту передано до органів місцевого 

самоврядування. Тому актуальним стає питання розробки та 

впровадження дієвого механізму фінансового забезпечення освіти. 

Зокрема, одним із таких сучасних підходів до підвищення 

ефективності фінансування видатків на освіту в Україні є 

запровадження освітньої субвенції. 

У 2015 році із прийняттям Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014р. № 80-VIII у державі 

змінився принцип фінансування загальноосвітніх навчальних закладів. 

Відтепер фінансове забезпечення всіх українських шкіл здійснюється 

за принципом надання освітньої субвенції, що передається з 

Державного бюджету до обласних, районних бюджетів, бюджетів міст 

обласного значення (а також Києва) та бюджетів об’єднаних 

територіальних громад [1].  

Субвенція на підготовку робітничих кадрів надається обласним 

бюджетам та Києву для фінансування державного замовлення саме на 

кваліфікованих робітників. Обидві субвенції можуть спрямовуватися 

на оптимізацію шкільної мережі. Розподіл освітньої субвенції 

відбувається за формулою, яку розробило Міністерство фінансів та 

затвердив уряд. Формулу для субвенції на підготовку робітничих 

кадрів розробило МОН. Перша формула враховує кількість учнів у 

школах різної місцевості, наповнюваність класів та коефіцієнти для 

різних типів шкіл. Друга - кількість учнів у професійно-технічних 

навчальних закладах (зважаючи на пільговиків), теж із відповідною 

поправкою на різні місцевості. На сьогодні обидві субвенції 

передбачають 1% резерву, щоб протягом року перекривати закладені 

прорахунки. Якщо ж гроші до кінця року будуть використані не 

повністю, то залишок місцевий бюджет зможе використати в 

наступному році на оновлення матеріально-технічної бази шкіл та 

професійно-технічних навчальних закладів. 

На 2015 рік Державний бюджет передбачав 43,7 млрд. грн. для 
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освітньої субвенції та 5,8 млрд. грн. для субвенції на підготовку 

робітничих кадрів [1]. На 2016 рік у Державному бюджеті заплановано 

витратити на освітню субвенцію 44,89 млрд. грн.[2], що на 4,61 млрд. 

грн. (або на 9,31%) менше, ніж у 2015 році. 

Отже, зміна системи фінансування шкіл викликана 

необхідністю забезпечення рівного фінансування всіх навчальних 

закладів незалежно від регіону. Кошти на школи та навчальні заклади, 

що готують робітничі кадри, спрямовуються з Міністерства освіти і 

науки до областей та районів, і там розподіляються за відповідною 

формулою. 

При цьому окремо не вирішено питання фінансового 

забезпечення освіти  для осіб з особливими освітніми потребами. 

Фінансування інклюзивної освіти в Україні потребує детальної 

розробки, аналізу та виваженості при налагоджувані механізму 

фінансування – необхідно описати стандарти та, відповідно, 

підрахувати, скільки може коштувати впровадження інклюзивної 

освіти на рівні дошкільної, шкільної, професійно-технічної та 

вузівської підготовки; які витрати можливо фінансувати за рахунок 

загального і спеціального фондів державного і місцевого бюджетів. 

В  умовах розвитку сучасного українського суспільства дієвою 

може стати модель, яка базується на ресурсах, коли розмір 

фінансування визначається, виходячи із переліку послуг, що 

надаються, при чіткому визначенні параметрів оцінки ефективності та 

контролю за наданням освітніх послуг.  Крім того, для забезпечення  

ефективного здійснення освітньої політики держави щодо осіб з 

особливими освітніми потребами має сенс збільшення небюджетного 

фінансування, активне залучення недержавних громадських 

організацій при вирішенні проблем впровадження та розвитку 

інклюзивного навчання в Україні, створення інклюзивних ресурсних 

центрів на системному рівні як установи, що сприятиме інтеграції 

необхідних послуг для осіб із особливими освітніми потребами із 

дотриманням основних функцій громадських організацій у сфері 

інклюзії, а саме: об’єднуючої, супроводжувальної, оцінювальної, 

підтримуючої, консультативної, контролюючої, законотворчої і 

просвітницької. 

Таким чином, підвищення ефективності фінансування видатків 

на освіту в умовах обмеженості бюджетних ресурсів потребує 

впровадження нових підходів до їх планування; вдосконалення 

міжбюджетних відносин; визначення ступеня участі та повноважень 

основних партнерів у фінансуванні та адмініструванні освітніх 

програм; впровадження системи критеріїв та індикаторів для 
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моніторингу та оцінки досягнення визначених цілей. 
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ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ 

ДОДАТКОВОГО ЗАРОБІТКУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

Розвиток телекомунікацій, глобальної компʼютерної мережі 

Інтернет привели до справжньої революції в області організації і 

ведення комерційної діяльності. Перетворення торкнулись як 

зовнішніх відносин між партнерами і клієнтами, так і внутрішньої 

структури самих компаній. Зʼявилися не тільки нові напрями ведення 

бізнесу, але і принципово змінилися існуючі. 

Електронна комерція – це створення вартості за рахунок 

використання цифрових технологій [2, с. 10]. 

Успіх електронної комерції багато в чому залежить від того, як 

поставлена система доставки і розрахунків. Зміцнення інфраструктури 

е-комерції повинне супроводжуватися наведенням ладу в роботі 

структур, що забезпечують доставку і оплату. Форми оплати в 

Інтернет-торгівлі можуть бути різними: готівкою, післяоплатою при 

отриманні товару поштою, банківським переказом, пластиковою 

карткою, електронними грошима та інше [1, с.338]. 

Сьогодні е-торгівля є чинником глобального значення. 

Спостерігається стрімке її зростання в світі. В Україні в мережі 

Інтернет функціонує більше 500 е-магазинів і торгових майданчиків. 

Найбільш популярні з них торгують книгами, програмними 

продуктами, технікою. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/FEAO_Schodennyk_A%205_web.pdf
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/FEAO_Schodennyk_A%205_web.pdf
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Новим напрямом розвитку е-торгівлі для здійснення покупок є 

використання засобів мобільного доступу до мережі Інтернет.  

Останніми роками активно розвиваються т. зв. віртуальні 

підприємства. Віртуальні підприємства – це співтовариство 

територіально-розʼєднаних фірм чи співробітників, що обмінюються 

продуктами своєї праці і спілкуються винятково електронними 

засобами при мінімальному або цілком відсутньому особистому 

контакті. По суті віртуальне підприємство – це  нова форма 

економічної організації. Воно являє собою групу економічних 

субʼєктів, що обʼєднують свої сили для надання певної послуги, яка 

традиційно надавалася одним підприємством. 

За останні 3-5 років зʼявилися е-майданчики для торгівлі 

віртуальними товарами. Таких товарів у реальному світі не існує, вони 

є лише в е-вигляді. Ці товари використовуються в  електронних іграх, 

таких як Dota 2, Counter-Strike та інших. Це різна зброя для далекого та 

ближнього бою, амуніція, наклейки на зброю, значки та інше. 

Учасники електронних ігор влаштовують щорічні міжнародні турніри і 

чемпіонати, для проведення яких і потрібні ці товари. Віртуальні 

товари купуються і продаються як звичайні товари.  

Торгівля віртуальними товарами дозволяє приймати в ній 

участь будь-якій людині, в тому числі людині з інвалідністю. Для 

цього потрібно зареєструватися і внести на власний рахунок певну 

суму коштів для придбання товарів. А далі потрібно купляти товари 

дешевше і продавати їх дорожче. Це можна робити на різних торгових 

майданчиках – купляти на одних, а продавати – на інших. 

При такій торгівлі учаснику не потрібно мати великих складів 

для зберігання товарів, не потрібен транспорт для доставки товарів, не 

потрібно нічого важкого носити і пересилати через поштові 

відділення. Потрібно мати лише компʼютер та смартфон з Інтернетом 

для підтвердження торгових операцій, що під силу особі з інвалідністю 

слуху і рухливості. 

При проведенні електронної торгівлі треба знати, що товари 

обкладаються податками та зборами. Деякі торгові платформи 

присилають на електронну адресу учасника е-торгівлі податкові 

декларації як підтвердження того, що податки були утримані. 

Така торгівля не вимагає постійної присутності особи біля 

компʼютера і втручання в процес торгівлі. Людина має можливість 

виконувати іншу роботу, а в цей час буде відбуватися торгівля. 

Торгівля на деяких торгових платформах відбувається навіть тоді, 

коли компʼютер виключений, наприклад, вночі. 

Торгівля може відбуватися у різних грошових одиницях – 
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гривнях, доларах США, російських рублях чи інших. Приймають 

участь у торгівлі люди  зі всього світу, так як це міжнародна торгівля. 

Коли людина прийняла рішення про участь в електронних 

торгах, то розпочинати цей процес слід з дешевих товарів, так як вони 

швидко купляються та продаються, і на одній торгові платформі. При 

цьому невелика ймовірність втратити свої кошти при виборі 

неправильної стратегії торгівлі. Слід враховувати, що ціна реалізації 

товару повинна включати ціну купівлі, податки та прибуток. При 

досягненні певного досвіду можна переходити до більш дорогих 

товарів і торгівлі на різних платформах. 

При проведенні регулярних торгівельних операцій чистий дохід 

може  досягати до 10-15 тис. грн. за місяць і навіть більше. 

Таким чином, будь-яка особа з інвалідністю по слуху чи 

рухливості може прийняти участь в таких електронних торгах і мати 

альтернативний додатковий (і законний) заробіток без особливих 

матеріальних і фізичних затрат. 

Список використаних джерел 

1. Давидов М. В. Роль банків в організації та забезпеченні 

операцій електронного бізнесу / М. В. Давидов // Проблеми і 

перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – 

Суми, 2004. – Т.11. – С.338-340. 

2. Шалева О. І. Електронна комерція: Навч. Посіб. / 

О. І. Шалева. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с. 
 

КОСТЕНКО Н.І., к.пед.н.,  

завідувач кафедри соціальних технологій 

Вінницького інституту Університету «Україна»  

НАГОРНЯК В.Б., студент групи СР 61-15 (м) 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 

ДЕРЖАВНІ ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ, 
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ФІНАНСУВАННЯ 
 

Соціально-економічна криза в Україні посилила негативні 

тенденції в усіх сферах  функціонування соціуму. Загальний низький 

рівень життя, прогресуюче безробіття, демографічна криза, соціальна 

незахищеність більшої частини населення становлять реальну загрозу 

національній безпеці за всіма своїми основними складовими: 

соціально-економічної, політичної та екологічної. Причинно-

наслідкові зв’язки цих складових є об’єктивною суспільною 

реальністю, тому непродумані та непослідовні системні перетворення  
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породжують негативні явища у всіх сферах суспільства, зокрема у 

соціальній.  

Для забезпечення певних видів соціального страхування творені 

відповідні державні фонди (рис.1): 1) Фонд соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності (ФССТВП); 2) Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків (ФССНВ); 3) Фонд  

загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття (ФССВБ); 4) Пенсійний Фонд України (ПФУ); 

5) Фонд медичного страхування (передбачається створити) (ФМС).  

Основними джерелами доходів фондів соціального страхування 

є обов’язкові внески роботодавців та застрахованих осіб, асигнування 

та інші кошти. Розміри внесків до фондів визначаються з того, що 

вони повинні забезпечити необхідне фінансування програм 

відповідних фондів. Порядок створення страхових фондів 

регламентується законодавством України. Виплати застрахованим 

особам здійснюються з періоду настання страхових випадків [2].  

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності здійснює управління загальнодержавним соціальним 

страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та  

витратами  зумовленими  з народженням та похованням.  

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народження та  похованням керується Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням  та  похованням», передбачає [6]:  
 

 
Рис. 1 Структура загальнообовязкового державного 

соціального струхування з субєктами 
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 матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою 

заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати  працездатності  

(включаючи страхувальники  Застраховані особи догляд за хворою 

дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та 

пологах, догляду за малолітньою дитиною;  

 часткову компенсацію витрат, пов’язаних із народженням 

дитини, смертю застрахованої особи або членів сім’ї ;  

 надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду 

соціального страхування у зв’язку з тимчасової втрати  працездатності, 

що формується шляхом сплати страхових внесків власником або 

уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок внших  

джерел,  передбачених законодавством [1].   

Правові відносини у сфері загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням та 

похованням базуються на Конституції України і регулюються  

основами законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, Кодексом законів про працю України, Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, 

зумовленими народженням та похованням», Законом України «Про 

розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного 

соціального страхування [2].  

Основними напрямками використання Фонду соціального 

страхування  

з тимчасової втрати працездатності є:  

1) виплата застрахованим особам: допомоги з тимчасової втрати 

працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); допомоги у 

зв’язку з вагітністю та пологами; допомоги у зв’язку з народженням 

дитини; допомоги в зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку; допомоги на поховання (крім поховання пенсіонерів, 

безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на 

виробництві);  

2) фінансування санаторно-курортного лікування та відпочинку 

трудящих, їхніх дітей та членів сім’ї, утримання санаторіїв-

профілакторіїв, надання послуг у позашкільній роботі;  

3) утворення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць 

для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб [2].  

Кошти Фонду можуть витрачатися страхувальниками лише 

згідно з їх цільовим призначенням в установленому порядку. Контроль 

за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування 
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та надходження збору, інших  платежів до Фонду, а також за цільовим 

витрачанням коштів здійснюють страхувальники, профспілкові 

організації та органи Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності [1].    

Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування  на випадок безробіття створений для управління 

страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції 

страхових внесків, контролю за використанням коштів для надання 

соціальних послуг і керується Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття». Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, 

некомерційною самоврядною організацією. Загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття – система прав, 

обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на 

випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та 

надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття [3].  

Об’єктом страхування на випадок безробіття є страховий 

випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена сім’ї, іншої 

особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення на 

випадок безробіття та надання соціальних послуг. Матеріальне 

забезпечення здійснюється у таких формах: допомога по безробіттю, у 

тому числі одноразова її виплата для організації безробітним 

підприємницької діяльності; допомога по частковому безробіттю; 

матеріальна допомога у період професійної підготовки або підвищення 

кваліфікації безробітного; матеріальна допомога по безробіттю, 

одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним 

особам, які перебувають на його утриманні; допомога на поховання у 

разі смерті безробітного або особи, яка перебуває на його утриманні.  

Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання 

їм відповідних соціальних послуг Фондом загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття 

[5].  

Джерелами формування Фонду виступають: асигнування з 

Державного бюджету, розмір яких встановлюється Верховною Радою 

України; страхові внески страхувальників-роботодавців, 

застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку 

передбаченому законодавством; суми фінансових санкцій 

застосованих до підприємств, установ, організацій, установ та 

фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових 
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внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства 

про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, 

накладених відповідно до законодавства на посадових осіб та 

громадян за такі порушення; прибуток, одержаний  від  тимчасово 

вільних коштів, у тому числі резерв Фонду,  на депозитному  рахунку; 

благодійні внески громадських об’єднань, підприємств, організацій, 

громадян, зарубіжних фірм; кошти служби зайнятості за надані 

послуги підприємницьким структурам та інші кошти [4].  

Страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання є самостійним видом загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний 

захист з охорони життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової 

діяльності і керується Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професіонального захворювання, які спричинили 

втрату працездатності». Завданням страхування від нещасного випадку 

є: проведення профілактичних заходів спрямованих на усунення 

шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам на 

виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози 

здоров’ю застрахованим, викликаними умовами праці; відновлення 

здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних 

випадків або професійних захворювань; відшкодування моральної та 

матеріальної шкоди застрахованим та членам їх сімей.  

Страхування від нещасного випадку на виробництві здійснює 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань – некомерційна самоврядна організація. 

Управління Фонду здійснюється на пріоритетній основі державою, 

представниками застрахованих осіб та роботодавців. Представники 

держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники 

застрахованих осіб і роботодавців обираються об’єднаннями 

профспілок  та роботодавців [6].  

Отже, діяльність Фонду регулюється: основами законодавства 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; Кодексом 

законів про працю України; Законом України; Про охорону праці; 

Законом України; Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професіональному захворюванню, які спричинили втрату 

працездатності.  

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві проводить збір та акумуляцію страхових внесків, має 

автономну незалежну систему фінансування. Фінансування Фонду 
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здійснюється за рахунок: внесків роботодавців; капіталізованих 

платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників; 

прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на 

депозитних рахунках; коштів, одержаних від стягнення відповідно до 

законодавства штрафів, пені з підприємств, а також штрафів з 

працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони 

праці; добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не 

суперечить законодавству.  
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ПРОБЛЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

Досліджено проблеми працевлаштування фахівців з 

інвалідністю, ця тема є досить актуальною на даний час. 

В Україні права осіб з інвалідністю на участь в активному житті 

суспільства й захист їхніх інтересів закріплені низкою законодавчих та 

нормативно-правових актів. Вони спрямовані на створення їм рівних з 
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іншими громадянами можливостей у реалізації цивільних, політичних 

та інших конституційних прав і свобод. В Основному Законі держави 

права і свободи осіб з інвалідністю окремо не обумовлюються, а 

надаються їм з усіма громадянами України, підкреслюючи тим самим 

їх рівноправність. 

В Україні чисельність осіб з інвалідністю за останні роки 

збільшилась і становлять сьогодні 2,6 мільйона осіб, які перебувають 

на обслуговуванні в органах праці та соціального захисту 

населення [1]. Проблема полягає в тому, що із загального числа осіб з 

інвалідністю майже половина перебуває у працездатному віці і 

потребує реабілітації та подальшого працевлаштування. 

Ми ставимо за мету проаналізувати можливість комплексного 

підходу до працевлаштування осіб з інвалідністю.  

Як свідчить досвід практичної діяльності, особи з інвалідністю 

не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, особливо в сучасних 

економічних умовах, коли перехід до ринкових відносин вимагає 

інтенсифікації виробництва, підвищення вимог до загального 

фізичного та інтелектуального стану працюючих. Тому професійна 

реабілітація осіб з інвалідністю стала однією з найважливіших 

проблем суспільства. 

Тому завдання полягає у тому, щоб при аналізі даної проблеми, 

спираючись на нормативно-правову базу соціального захисту осіб з 

інвалідністю, розробити методи діяльності державних центрів 

зайнятості у сприянні їх  працевлаштуванню. 

В Україні права осіб з інвалідністю на отримання соціальної 

допомоги та реабілітації закріплені у законі «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» (1991 р. зі змінами та 

доповненнями) [2]. 

До вирішення проблеми професійної реабілітації залучені 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, відповідні 

Міністерства, Фонд соціального захисту інвалідів, громадські 

організації осіб з інвалідністю, спілка промисловців та підприємців, 

підприємства всіх форм власності та Державної служби зайнятості. 

Університет «Україна» є активним суб’єктом у вирішенні цієї 

проблеми – через навчальний процес осіб з інвалідністю, допомогти 

отримати висококваліфіковану фахову підготовку і стати 

повноцінними, активними будівниками нової України   [3]. 

Слід відмітити, що соціальна інтеграція осіб з інвалідністю у 

нашій державі передбачає не лише систему соціальної підтримки з 

боку держави, а передусім – створення умов легальної зайнятості з 

гідною оплатою, можливості отримання безкоштовних послуг у 
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підборі послуг роботи, допомоги у безробітті. Головним чинником, 

який стримує зайнятість осіб з інвалідністю є низький, порівняно із 

здоровими, освітній та професійний рівень. 

Тому в даній ситуації тільки співпраця між Державною 

службою зайнятості, Фондом соціального захисту інвалідів, 

Всеукраїнським центром реабілітації осіб з інвалідністю щодо 

створення єдиного технологічного ланцюга приведе до того, що 

людина, яка звертається по допомогу у працевлаштуванні, гарантовано 

отримає інформацію, профпідготовку та постійне місце роботи. Таким 

чином, з метою покращення цієї співпраці, яка спрямована на 

підвищення рівня зайнятості серед осіб з інвалідністю, необхідно 

створити єдину інформаційну базу даних осіб з інвалідністю, яка 

складалася б із трьох взаємозв’язаних складових: 1) єдиного банку 

даних інвалідів, який містить кількісні та якісні характеристики 

контингенту осіб з інвалідністю, які бажають працювати; 2) банку 

даних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, який 

акумулює інформацію про кількісний та якісний склад робочих місць, 

на яких можна використовувати працю осіб з інвалідністю; 3) системи 

постійного моніторингу процесів зайнятості та працевлаштування осіб 

з інвалідністю з метою інформаційного й аналітичного обслуговування 

вказаних процесів [4]. А для цього слід: 

 узгоджувати заходи з професійної реабілітації та 

працевлаштування осіб з інвалідністю з місцевими програмами 

зайнятості населення; 

 збільшити за рахунок установленого нормативу кількості 

робочих місць фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників 

для працевлаштування осіб з інвалідністю; 

 розробити методику атестації робочого місця особи з 

інвалідністю та типових документів, які видаються в процесі атестації 

робочого місця, призначеного для працевлаштування осіб з 

інвалідністю; 

 розмежувати розмір установленого нормативу для 

працевлаштування осіб з інвалідністю окремо для державних 

підприємств та  приватного бізнесу; 

 передбачити в подальшому створення і збереження робочих 

місць для працевлаштування осіб з інвалідністю на спеціалізованих 

підприємствах, збільшивши їхню кількість, удосконалити механізм 

державної допомоги у вигляді кредитування та розміщення 

державного замовлення. 
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На відміну від зарубіжних країн, тьюторство в Україні 

знаходиться на етапі становлення, впровадження і розвитку. 

Тьютор, по суті, це та людина, яка створює умови для складання 

та реалізації індивідуальної освітньої програми студента. Тьютор є 

десь посередником між педагогом і студентом. Він відстежує і аналізує 

інтереси і здібності студента, тобто що в навчальній програмі дається 

важко, а до чого є здібності. Таким чином, студенту дають необхідні 

знання виходячи з його власних інтересів. 

Тьютор, на нашу думку, повинен бути керівником процесу 

заочно-дистанційного навчання і організатором інтерактивної 

взаємодії та співробітництва. Проте у вітчизняних системах 

дистанційного навчання досі розмежуються функції викладача-

розробника і тьютора. Функції тьютора в роботі зі студентами в 

системі дистанційного навчання наведені на рис. 1. 

Дистанційне навчання, в свою чергу, це форма навчання, при 

якій викладач і студент фізично розділені в часі або просторі, що 

відрізняється від заочної форми навчання застосуванням дистанційних 

технологій. 
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Рис. 1. Функції тьютора в роботі зі студентами в системі 

дистанційного навчання 

Щоб поглибити свої знання за обраним напрямом, студенти 

часто починають трудову діяльність вже в стінах вузу. Брак часу на 

теоретичне навчання компенсується досвідом роботи, придбаним на 

робочих місцях і допомогою тьюторів. 

На основі обраної індивідуальної освітньої траєкторії студенти з 

різним рівнем базової підготовки можуть навчатися відповідно до 

свого темпу засвоєння знань і концентруватися на вивченні певних 

областей своєї майбутньої діяльності, для більш повної самореалізації 

на ринку праці. 

Важливими чинниками, що забезпечують успішність діяльності 

тьютора є його професіоналізм, широта наукового світогляду, рівень 

застосування інформаційних технологій, знання психології, 

організаторські здібності. Тьютор повинен володіти глибокими 

знаннями в різних областях дисципліни викладання, так як 

особливістю його діяльності є робота в режимі реального часу, в 

тісному контакті з учнем. 

Відзначимо, що частина студентів може навчатися самостійно, 

не вдаючись до допомоги тьюторів. Однак, при нестачі часу на 

самостійну роботу або при серйозних прогалинах в базовій підготовці, 

тьютори затребувані. У зв’язку з цим очевидна необхідність 

включення в освітню програму, при підготовці або перепідготовці 

викладачів, курсів навчання за тьюторською програмою. 

На наш погляд, тьюторство в Україні необхідне саме в 

інклюзивній освіті. Тьюторський супровід є необхідним компонентом 

в побудові нової моделі освітнього простору і успішної реалізації 

моделі соціальної інклюзії дітей з особливими освітніми потребами. 

Потрібно готувати тьюторів для роботи з різними категоріями дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Проблематизація 
 

 

Функції  

тьютора  

Знайомство (входження в діяльність) 

Організація вивчення концепцій курсу 

Організація групової та індивідуальної 

роботи 

Організація зворотного зв’язку  
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Основним напрямом впровадження тьюторства в Україні є 

створення тьюторських освітніх центрів. Тьюторський освітній центр – 

адміністративно-управлінський структурний підрозділ навчального 

закладу, в сферу діяльності якого входить кар’єрне орієнтування 

студентів, організація їх практики і проектної діяльності, а також 

організація наставницької допомоги студентам, які відчувають 

проблеми з навчанням. 

Тьюторські технології допомагають організувати роботу з 

особистим інтересом (потребою) студента і перекладом 

індивідуального інтересу підопічного в спонукання до конкретної 

діяльності. До цих технологій можна віднести: технології 

проектування, дослідницькі методи, дебати, освітній туризм, 

портфоліо, розвиток критичного мислення при читанні і листі, творчі 

майстерні, технології відкритого простору, соціокультурні ігри і т.д. 

Тьютор використовує і цілий пакет технологій, які активно 

використовуються в педагогічній психології – питально-відповідні 

технології, технології рефлексивних сесій, технології активного 

слухання, технології модерації. Однак ключовим інструментом 

тьютора можна назвати питання і вміння тьютора з ним працювати. 

Таким чином, тьюторський центр повинен бути створений з 

метою інформаційно-консультаційного забезпечення та здійснення 

контролю за самостійною роботою студентів. 

Проте існує багато проблем, пов’язаних з впровадженням 

тьюторства в навчальних закладах. Основним питанням, яке спливає 

на твердження «потрібно впровадження тьюторства», це питання: 

«Кому?», «Навіщо?». А оскільки нічого не буває безкоштовно і за все 

треба платити – «Скільки це буде коштувати?», «Хто буде платити?». І 

так буде до тих пір, поки навчальний заклад, а не міністерство 

вирішить, що необхідні тьютори і заклад має на це засоби. У людей 

немає грошей, щоб оплачувати додаткові послуги. Навіть, якщо вони 

потрібні.  

Сама по собі ідея тьюторства – одна з тисяч можливих 

(корисних, потрібних) ідей. І на роль першорядної важливості 

претендувати не може. Просто данина моді, ніяк не підкріплена 

насамперед фінансово. 

Переконувати в необхідності тьюторів треба не викладачів, а 

міністерство фінансів. А там, швидше за все, дадуть відповідь так: «У 

межах фонду заробітної плати». Будь-яка нова ідея, до якої не готові 

ті, кому доведеться її реалізовувати, викликає природні реакції 

відторгнення і протесту, вони не надумані, щирі і єдино реальні. 

Викладачі мають справу з нововведеннями, і без них мало що 
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може змінитися в навчальних закладах. Викладачі не вороги 

нововведень, вони хочуть виявити їх сенс і осмислити наслідки. А то, 

що чиновники будуть піддаватися критиці, так це нормально. Але все-

таки, викладачам бажано не концентруватися безпосередньо на 

особистостях, які готові обговорювати реальні проблеми, і не шукати в 

їхніх діях користь або власний інтерес. Це не конструктивно в 

дискусіях. Однак, без організації інформаційного простору, без 

інформаційної служби, без чітко працюючого каналу зворотного 

зв’язку між владою і навчальними закладами (чиновниками, 

науковцями та викладачами) – складно говорити про реформи. 

Це безпосередньо відноситься і до тьюторства. Так що перш ніж 

вводити позицію тьютора в навчальних закладах, потрібно виявити 

громадську думку в середовищі викладачів, батьків, дітей і проблеми, 

які не вирішуються в зв’язку з реформами в конкретному закладі. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО 

СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНА 

АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

АНДРОСОВ В.П., магістрант групи ПС-61м  

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ДЕТЕРМІНАНТ ШАХРАЙСТВА 

 

Шахрайство як соціально-кримінальне явище має, окрім 

комплексу інших причин, глибокі моральні корені. Роботи психологів 

Є. А. Будилової, М. І. Єникеєва, С. Д. Куриліна, В. Ю. Рибнікова, 

В. М. Позднякова, В. П. Сальникова, В. М. Смирнова, 

А. М. Столяренко, Є. Ю. Стрижова, Г. Г. Шиханцова [1-5] дозволяють 

стверджувати, що при оцінці особистості злочинця і визначенні 

причин правопорушень зважають на моральне обличчя 

звинувачуваних і підсудних. Проте окремих досліджень морально-

психологічних детермінант шахрайства у психології ще замало. Отже, 

виявлення механізмів і закономірностей взаємодії морально-

психологічних детермінант в організації кримінальної поведінки 

шахраїв є важливою і актуальною проблемою.  

Теоретичний стан проблеми. Для вивчення особистості 

злочинця до середини 70-х років XX століття у психології традиційно 

використовувалися теорії і методи диспозиційного напряму 

(структурна теорія Г. Айзенка і факторна теорія Р. Кеттела). У теорії 

кримінальної поведінки Г. Айзенка (1989) кримінальність 

розглядається як риса особистості, причому головний акцент 

зроблений на активно асоціальному, психопатичному злочинцеві. 

Шахраї у цій теорії не розглядалися, а з трьох основних рис 

(екстраверсія, нейротизм і психотизм) найбільшу пояснювальну силу 

для розуміння механізмів кримінальної поведінки має екстраверсія. У 

ієрархічній моделі кримінальної поведінки Г. Айзенк виділив дві 

первинні риси, що є в основі екстраверсії, – соціабельність й 

імпульсивність. Пізніше Г. Айзенк (1978) став розглядати 

імпульсивність як компонент психотизму, що серйозно підриває 

засновану на ній теорію кримінальності (Р. Блекборн, 2004). Факторна 

теорія Р. Кетттелла також не визначає таких комбінацій основних або 

похідних рис особистості, які були б детермінантами злочинності. 

Біхевіористська модель С. Альбрехта, Дж. Вінця і Т. Уільямса 

(«трикутник шахрайства») пояснює ситуацію скоєння злочину 
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фінансовими обставинами, значною вигодою, можливістю приховання 

злочину, проте не розкриває внутрішніх морально-психологічних 

детермінант шахрайства. Інші поширені на заході теорії злочинності – 

теорія соціального навчення (А. Бандура), теорія диференціальної 

асоціації (Е. Сазерленд), теорія контролю (А. Рейсс), теорія стійкості 

(Г. Йєнсен), теорія інтеракції (Г. Беккер), теорія стигматизації 

(У. Лемерт) – не передбачають дослідження моральних детермінант 

шахрайства. 

У когнітивних теоріях морально-правовий розвиток вважається 

результатом досягнення особою рівня формальних розумових 

операцій. Положення генетичної теорії Ж. Піаже, стадійної теорії 

Л. Колберга і теорії морально-правового розвитку Дж. Тапп, 

сформульовані в результаті аналізу усвідомлення індивідом особистої 

моральної відповідальності, моральних цінностей, соціальних уявлень 

про справедливість у законослухняних громадян і деліквентів, 

дозволили експериментально довести складний, нелінійний зв’язок 

між рівнем морально-правового розвитку особистості та її поведінкою 

(Arbuthnot, Gordon & Jurkovic, 1987; Thornton, 1987; Jaffee, Hyde, 

2001). Проте не підтвердився зв’язок морального і когнітивного 

розвитку у шахраїв та інших ненасильницьких злочинців (Thornton, 

Reid, 1982). Не отримали свого підтвердження висновки Л. Колберга 

про незмінність стадій морально-правового розвитку (J.L.Tapp, 1987). 

Ставляться під сумнів твердження про статевий, віковий і 

етнокультурний універсальний зв’язок моральної свідомості й 

поведінки (Barnett, Quackenbush, Sinisi, 1995; Jaffee, Hyde, 2000). При 

цьому отримані переконливі дані про вплив соціального середовища 

(J.L.Tapp, F.J.Levine, 1977), гнучкість ціннісних орієнтацій (Вlasi, 1980; 

Kurtines, 1984), егоїзму (Jaffee, Hyde, 2000), макіавеллізму (Christie R, 

Geis F.L., 1978), емпатії, емоційних переживань провини і сорому 

(Magsud, 1977; Skoe, Eisenberg, Cumberland, 2002) на поведінку 

особистості.  

У вітчизняній психології розробляються власні теоретичні 

моделі моральності особистості, вивчаються окремі сторони 

аморально-кримінальної поведінки: ставлення до правди, обману і 

маніпуляції іншими людьми, особистісні детермінанти брехливості й 

макіавеллізму (О. К. Акименко, О. А. Бормотов, Є. Л. Доценко, 

В. В. Знаков, М. Ю. Коноваленко, Н. М. Романова).  

Мета нашого дослідження – морально-психологічне вивчення 

особистості шахрая. Предмет дослідження – особистісні та групові 

морально-психологічні чинники, що впливають на розвиток і 

поширення шахрайства. 
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При психодіагностичному обстеженні застосовувалися тести: 

самоактуалізаційний тест (САТ) Л. Я. Гозмана, опитувач термінальних 

цінностей (ОТеЦ) І. Г. Сеніна, шкала макіавелізму (Мак-IV) 

В. В. Знакова, 16 PF Р.Кеттела, психосемантична методика діагностики 

прихованої мотивації (ПДСМ) І. Л. Соломіна, шкала соціальних 

ситуацій (SSS) М. Цукермана, тест Дж. П. Гілфорда, тест структури 

інтелекту (АІСТ) Р. Амтхауера, шкала емпатії В. В. Бойко. Відмінності 

між законослухняними громадянами і шахраями визначалися так: 

опитувач самоставлення В. В. Століна і С. Р. Пантилеєва (ОСО); 

опитувач стильової саморегуляції поведінки В. І. Моросанової 

(ССПМ); опитувач локуса контролю Є. Г. Ксенофонтової (ЛКв); 

методика вивчення цінностей особистості Ш.Шварца; шкала егоїзму 

Д. Муздибаєва; методика вивчення особистісних чинників ухвалення 

рішень (ОФР-25) Т. В. Корнілової; шкала особистісних стратегій 

подолання життєвих труднощів (SACS) С. Хобфолла; опитувач 

відношення до праці, грошей, влади О. Ф. Потьомкіної. 

Основну групу досліджуваних склали працівники торгівлі, 

робітники сфери торгівлі і послуг та особи, засуджені за шахрайство у 

сфері приватного підприємництва, автострахування, комп’ютерних 

технологій, у банківській і кредитно-фінансовій сферах, за посягання 

на особисту власність громадян. До контрастної групи увійшли 

педагоги, медичні працівники, економісти, державні службовці, 

співробітники поліції, військові, приватні підприємці з високими 

показниками морально-правової надійності. 

Основні результати дослідження: 

Розвиток морально-психологічних детермінант шахрайства 

пов’язаний з рівнем буття людини і вибраним у перебігу 

самовизначення способом отримання матеріальних благ. Шахрайство є 

стійким, свідомим, внутрішньо організованим способом існування 

людини на нижчому, аморально-кримінальному рівні буття. 

Моральний рівень буття шахраїв складається з трьох стадій, 

взаємозв’язаних загальною морально-смисловою детерміацією: 

прагматичної (потенційні шахраї); корисливої (реальні шахраї); 

аморально-кримінальної (кваліфіковані шахраї). Шахрая визначаємо 

як людину, яка знаходиться на аморально-кримінальному рівні буття, 

що свідомо визначилася у способі свого існування і обману інших 

людей, обрала ненасильницькі засоби і маніпуляції ними у власних 

корисливих цілях. 

Сучасні моральні цінності, що переважають у моральній 

свідомості молодіжних соціальних груп, суперечать традиційним 

моральним цінностям, заснованим на етичних системах світових 
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релігій. Хоча вони походять з етики протестантизму, сучасні моральні 

цінності позбавлені релігійної основи і є конгломератом моральних 

уявлень, невербалізованих сенсів, стереотипів, у яких домінують 

цінності індивідуалізму, прагматизму і особистого успіху, гуманізму, 

свободи, гедонізму, споживання і конкуренції. 

Система зовнішніх детермінант шахрайства така: схвальне 

відношення значної частини населення до обману і шахрайства; 

переважання у свідомості молоді цінностей грошей, гедонізму, 

особистого успіху; зневажливе ставлення до чесної праці й до 

помірного споживання матеріальних благ; орієнтація більшості 

молодих людей на моральні норми індивідуалізму і прагматизму. 

Розвиток внутрішніх морально-психологічних детермінант 

шахрайства визначається свідомим вибором цінностей індивідуалізму і 

прагматизму (гедонізму, незалежності, конкуренції, особистого успіху, 

влади), відмовою від традиційних моральних цінностей (чесності, 

працьовитості, справедливості, відповідальності). Внутрішніми 

морально-психологічними детермінантами шахрайства є заперечення 

суб’єктом своєї моральної відповідальності, імпульсивний і цинічний 

індивідуальний когнітивний стиль рішення моральних і правових 

проблем, маніпулятивний стиль міжособистісної взаємодії, 

авантюрний стиль моральної саморегуляції, корисливі й кримінальні 

значення та особистісні сенси моральних цінностей. 

Морально-психологічні детермінанти шахрайства у свідомості 

злочинців функціонально об’єдналися у три чинники: схильність до 

маніпуляції іншими людьми для отримання особистої вигоди; цінності 

самозвеличення над людьми; егоїстичну відчуженість від інших людей 

і традиційних морально-правових норм. Вони структурно організовані 

й утворюють стійку систему, організуюча роль у якій належить 

цінностям гедонізму, влади, грошей, особистого успіху, конкуренції та 

незалежності від інших людей.  

Подолання морально-психологічних детермінант шахрайства 

можливе при врахуванні психологічних закономірностей розвитку 

морально-правової надійності особистості та особливостей 

становлення особистості шахрая. Цінності індивідуалізму, 

прагматизму і гедонізму, що призводять до шахрайства, представлені у 

свідомості у формах переживань, неусвідомлених спонукань, образів, 

не виражених у вербальній формі. Морально-смислові детермінанти 

шахрая грунтуються на моральних і логічних помилках. 
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ПСИХОПРОФІЛАКТИКА СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ 
 

Соціально – психологічний тренінг сьогодні є одним з найбільш 

дієвих, ефективних видів психопрофілактичної та психокорекційної 

роботи [1]. Тренінг знайшов своє широке застосування особливо у 

роботі з підлітками та юнаками. Даний метод дозволяє ефективно 

вирішувати завдання, пов’язані з розвитком навичок спілкування, 

керування власними емоційними станами, усвідомленням власних 

емоцій і розумінням їх вираження в оточуючих, самопізнання і само 

сприйняття [4].  

Складовою суїцидальної поведінки є фрустраційні реакції: 

агресія, тривожність [7]. Підвищена фрустраційна реакція має 

негативні наслідки для взаємодії з оточенням. Тому актуальним стає 

усунення фрустраційних реакції у поведінці підлітків та юнаків за 

допомогою психокорекційної роботи [6]. 

Оскільки, нам потрібно об’єднати корекцію кількох 

фрустраційних реакцій, ми, опрацювавши літературу, створили блок 

тренінгових занять [2], використовуючи вправи на зняття тривожності, 

агресивності, фрустрації різних авторів.  

Мета статті розглянути ефективність програми 

психопрофілактики суїцидальної поведінки підлітків та юнаків. 

Запропонована корекційна програма орієнтована не так на 

кінцевий результат, як на динаміку процесу саморозвитку. Вона має 

стати для учасників подією, яка дасть можливість змінити їхнє 

світосприйняття і розширити життєві можливості. 

Мета програми: зниження рівня особистісної тривожності; 
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навчання підлітків прийнятних способів вираження свого гніву; 

опанування навичок контролю власного емоційного стану; розвиток 

навичок саморегуляції; формування у підлітків конструктивних 

поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях; розвиток емпатії й 

адекватного рівня самооцінки. 

Форма проведення: соціально-психологічний тренінг. 

Завдання тренінгу: 

1. Розвиток самосвідомості та самопізнання учасників тренінгу. 

2. Формування у учасників адекватної самооцінки та 

самоповаги. 

3. Сприяння усвідомленню власних емоційних станів та 

розвиток навичок емпатійного реагування. 

4. Формування толерантного ставлення до оточуючих. 

5. Відпрацювання навичок конструктивної взаємодії з 

однолітками. 

6. Розвиток уміння приймати рішення.  

Кількість учасників тренінгу: 12—13 осіб. Оскільки група 

складається з 25 чоловік ми, в довільному порядку, поділили її на дві 

підгрупи - 12 і 13 осіб відповідно. Крім того, була виділена контрольна 

група, яка не брала участі у формувальному експерименті.  

Структура занять: 

Мета: навчити учнів конструктивних форм поведінки та основ 

комунікації; розвивати способи адекватного сприйняття себе та інших 

людей. 

Завдання: формування навичок подолання бар'єрів, що 

заважають продуктивній, конструктивній взаємодії підлітків; сприяння 

усвідомленню власних емоційних станів та вміння керувати 

фрустраційними реакціями. В табл. 1. представлений тематичний план:  

Таблиця 1. 

Тематичний план тренінгових занять 
№ 
п/п 

Тема заняття Орієнтовна 
тривалість, хв 

1 Що заважає нам зрозуміти себе та інших? 95 

2 Контроль і конфліктна ситуація 95 

3 Творити добро — це прекрасно! 95 

4 Змінюючи себе, ми змінюємо ставлення до себе 95 

5 Я і мої друзі 95 

6 Я обираю усмішку! 95 

7 Як подолати агресію 95 

8 Чому потрібно поважати права людини 95 

Разом 12 год 40 хв 

 

Для виявлення змін, після проведення тренінгу, ми виділили дві 
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групи: контрольну та експериментальну, зі всієї вибірки ми у 

довільному порядку виділили дві групи по 25 чоловік (табл. 2).  

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз результатів формувального експерименту 

програми психокорекції суїцидальних намірів 

Психологічні 

чинники 

суїцидальних 

намірів 

Контрольна 

група 

(n1= 25) 

Експериментальна 

група 

(n2= 25) 

Т–критерій 

Вілкоксона за 

результатами 

експеримента

льної групи 
2 замір 2 замір після 

проведення 

формувального 

експерименту 

X ± G X ± G Т ем Т 

кр 

Тривожність 10,08±145,84 8,84 ± 99,36 21,5 47 

Фрустрація 10,24±134,56 8,28 ± 135,04 16 47 

Агресивність 11,64±17,5 9,48 ±244,24 46 119 

Ригідність 10,52±280,24 8,12 ± 216,64 56 53 

Фізична 

агресія 

69,96±7230,9 61,6 ± 9680 72 91 

Вербальна 

агресія 

75,32±6393,4 63,88 ± 800464 34 47 

Опосередков

ана агресія 

69,68±14133,44 63,24 ± 9026,56 27 60 

Негативізм 53,6±8576 48 ± 10400 49 53 

Розчарування 60 ± 4644 51,196±9714,96 28 30 

Підозріливіст

ь 

70,4±8470 68,2 ± 5880 78 75 

Образа 65,52±10640,24 66,6 ±10164 61 53 

Почуття 

провини 

70,84±6311,3 64,24 ± 8392,56 48 83 

 

В результаті проведення соціально – психологічного тренінгу 

знизився показник почуття провини (аутоагресії). Старшокласники 

почали розмежовувати свою відповідальність та відповідальність 

інших, відпрацювали певну некомпетентність, стали більш 

впевненими в собі. Також знизився рівень вербальної агресії. 

Учасники тренінгу оволоділи навичками асертивної поведінки, 

навчилися висловлювати свої думки та почуття не ображаючи інших. 

Знизився показник фізичної агресії та негативізму. Підлітки і юнаки 

дійшли висновку, що не завжди можуть здобути бажане силою або 
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впертістю. Одне з тренінгових занять присвячене правам людини, де 

наголошувалось: «Хочеш, щоб поважали твої права? Поважай 

інших!». Майже не знизився відсоток підозріливості, питання довіри є 

складним утворенням, яке закладається в ранньому дитинстві і 

потребує глибокої та тривалої корекції. Також не знизився рівень 

образи. Можливо, мова йде, про певні психологічні травми які 

потребують тривалої корекції або психотерапії. 

Для коригування різних форм агресії ми використовували 

наступні стратегії впливу [4; 6]: 

1) навчати учасників тренінгу контролювати свої емоції і 

способи регулювання негативних почуттів без шкоди для оточення 

(цю стратегію використовують, якщо агресія виявляється у прямій 

формі). Наприклад, треба вчити змінювати пряму агресію на непряму 

за допомогою предметів-замінників, позбуватися внутрішнього 

напруження через активні дії, заняття спортом, рухливі ігри, вияв 

символічної агресії; 

2) розвивати в молодої людини вміння знижувати рівень 

емоційного напруження через фізичну релаксацію (для цього 

використовують медитативну музику, фантазії-візуалізації, повільні 

танці, спеціальні дихальні вправи, методи аутотренінгу тощо); 

3) вчити показувати співрозмовникові свої почуття через їх 

вербалізацію і запрошення до співпраці, завдяки чому можна подолати 

суперечності, запобігти конфліктам у майбутньому. 

За результатами формувального експерименту ряд показників 

експериментальної групи зазнав значущих змін, виконаємо 

порівняльний аналіз. 

В експериментальній групі збільшився відсоток підлітків та 

юнаків, що мають середній та низький рівень тривожності. На нашу 

думку, зниження тривожності відбулося завдяки відповідно 

підібраним вправам у програмі тренінгу. Це вправи на покращення 

навичок спілкування, на корекцію самооцінки, подолання внутрішніх 

конфліктів. 

Отже, для психокорекції суїцидальної поведінки  ми 

застосовували тренінг під назвою: «Пізнай себе і ти побачиш – світ 

прекрасний». Програма тренінгу спрямована на роботу з підлітками. 

Тренінг дозволяє коригувати негативні емоційні стани –  суїцидальні 

ідеації, фрустраційні реакції, найкраще працює з агресією та 

тривожністю. За результатами повторного діагностування у 

експериментальні групі у порівняні з контрольною зменшилась 

кількість опитуваних з високим рівнем тривожності, агресивності та 

фрустрації. Рівень ригідності не змінився. Також знизилися показники 
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форм агресії: почуття провини, вербальної та фізичної агресії, 

негативізму. Рівень підозріливості та образи за допомогою соціально – 

психологічного тренінгу знизити не вдалось. Отже, можна зробити 

висновок, що соціально – психологічний тренінг ефективний у 

психопрофілактиці суїцидальної поведінки підлітків та юнаків. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ АФЕКТІВ ТА ЇХ 

ДИНАМІКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Психологічні дослідження науковців свідчать, що в основі 

емоційного благополуччя дитини лежить характер і особливості 

ставлення до неї близьких дорослих, емоційний фон, який складається 

у спілкуванні між членами сім’ї. Порушення в емоційному розвитку, 

зокрема деструктивна афектна поведінка дитини, – можуть бути 

наслідком ранніх розлук дитини з матір’ю [1-3].  

Саме тому мета нашого дослідження – розкрити особливості 

афектної поведінки й її динаміку залежно від характеру емоційного 

взаємозв’язку матері та дитини. Експериментальна програма (ЕП) 
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розгорталася на базі дитячих садочків м. Вінниці та дитячих центрів 

дошкільного розвитку м. Вінниці. Загальна кількість дітей, задіяних до 

експерименту, – 85 (68 дітей – вихованці дитячих садочків, 17 – 

«Школи дошколят»). Корекційна робота проводилася з дітьми та їх 

батьками – 40 пар. Спостереження проводилися протягом чотирьох 

місяців після комплектування груп молодшого дошкільного віку в 

дитячих садочках, вік дітей – 2,5-3,5 років.  

Перший етап констатувального експерименту вирішував такі 

завдання: виявити дітей із стійкими проявами афектної поведінки в 

умовах розлук з матір’ю; вивчити особливості протікання афекту у 

дітей при зміні соціальної ситуації розвитку дитини; з’ясувати 

особливості емоційного досвіду, надбаного дитиною в сім’ї. Для 

вирішення цих завдань проводилися спостереження за моментами 

розлуки дитини з матір’ю уранці і зустрічі увечері; спостереження у 

спеціально створених ситуаціях за типом природного експерименту: 

колірний тест «Неваляшки», музичний спектакль «Капризка». 

Другий етап експерименту був спрямований на вивчення типів 

материнського ставлення, що породжують деструктивний афект у 

поведінці дитини при вступі до дошкільної установи; виявлення 

особливостей взаємин матері й дитини як умови корекції і 

попередження деструктивних афектів у поведінці дітей. Для 

вирішення цих завдань проводилися спостереження у ситуаціях, у 

яких брали участь діти та їх мами: «Мама у групі», «Доріжка 

перешкод». Отримані результати доповнювалися даними медичних 

карт, опитувачів, бесід з батьками, результатами емоційного тесту «Я і 

моя сім’я». 

Спостереження за дітьми в уранішній відрізок часу у момент 

розлуки з близьким дорослим показали, що діти поводилися по 

різному: деякі спокійно розлучалися з матір’ю, не проявляли тривоги, 

їх емоційний стан був помірно рівним. Діти швидко вступали в 

контакт з однолітками, вихователем, включалися у гру, приймали 

ігрове завдання, продовжували ігрові дії. Впродовж дня емоційний 

стан був урівноваженим. Зустріч з близькими людьми у кінці дня 

проходила радісно, діти з бажанням спілкувалися тощо. 

Проте з 68 дітей, що брали участь у експерименті, – у 40 дітей 

емоційний стан був пригніченим, дискомфортним (табл. 1). У момент 

розлуки діти знаходилися у афектному стані різної міри вираженості, 

стійкості, сили та  тривалості. Спостерігалася підвищена тривожність, 

страх розлуки, агресивні прояви. Афектний стан зберігався у деяких 

дітей протягом дня. Деструктивний афект порушував емоційну 

рівновагу дитини. 
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Таблиця 1 

Розподіл дітей з афектною поведінкою у ЕП 

Група Кількість 

дітей у групі 

Кількість 

дітей з 

афектними 

проявами 

Кількість дітей з 

афектними 

проявами 

(відсотки) 

1 група 20 12 60% 

2 група 12 7 58% 

3 група 20 11 55% 

4 група 16 10 62% 

Всього 68 40 59% 

 

Спостереження і результати діагностичних методик дозволили 

виявити критерії і показники афектної поведінки дитини в ситуаціях 

ранніх розлук з матір’ю та описати варіанти гнітючого деструктивного 

афекту. Гнітючий деструктивний афект розлуки (ГДАР) – яскраво 

виражена, негативна емоційна реакція, що досить стійка і тривала. 

Вона виникає як відчуття порушення базового почуття безпеки, як 

усвідомлення неможливості зберегти контакт з матір’ю у колишній 

якості, – що призводить до домінування у переживаннях дитини 

емоцій певної модальності (страху, тривоги, агресії, гніву, смутку), 

робить її поведінку неадаптивною у нових умовах. 

Критерії деструктивного афекту в поведінці дитини такі: міра 

вираженості афектного стану, динаміка афектних «слідів», характер 

наслідків деструктивного афекту. Кожному критерію відповідає низка 

показників, які дозволяють проранжувати деструктивний афект по 

стійкості й тривалості, можливості переключення, ситуативності-

узагальненості. Характер наслідків виражається у підвищеній 

чутливості до дій, зниженні тонусу, в появі апатії, фізіологічних 

порушень. Дія афектних «слідів» простежується у пригніченості 

настрою, «в’язкості» афекту: дитина не в змозі здолати афект, 

спостерігаються віддалені порушення у спілкуванні, ігровій діяльності. 

Вираженість показників і різні їх поєднання у поведінці дітей 

дозволили виділити чотири варіанти деструктивного афекту, що 

виникає в умовах розлук дитини з матір’ю, пов’язаних із зміною 

соціальної ситуації розвитку: відкритий, бурхливий, ситуативний 

афект (БС); відкритий, бурхливий, циклічно повторюваний афект (БЦ); 

прихований, глибинно протікаючий афект (ПГ); ситуативно-слідовий, 

на основі спогаду афект (СС). 

Емоційний характер внутрішньосімейних стосунків, патерни 

материнського ставлення до дитини вивчалися у процесі 
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спостережень, в експериментальній ситуації «Мама в групі» та ігровій 

ситуації «Доріжка перешкод». Спостереження за поведінкою, 

взаєминами матері й дитини проводилися в групі дитячого садку, в 

спеціально створеній експериментальній ситуації. У процесі 

спостережень у протоколах відзначали емоційний настрій матері, її 

бажання знаходитися у дитячій групі, характер емоційного контакту 

мами з власною дитиною, особливості контактів мами з іншими дітьми 

в групі. 

Критерії типу материнського ставлення: емоційне налаштування 

матері на перебування у дитячій групі, характер емоційного контакту з 

іншими дітьми й власною дитиною, самопочуття і настрій матері та 

дитини в ігрових ситуаціях. Основні складові патернів материнської 

поведінки: здатність до рефлексії, емпатія, компетентність, 

психологічна дистанція, прийняття дитини, фізичні контакти, 

дисгармонійність емоційних контактів матері з дитиною, відторгнення 

дитини, ефективність матері. У результаті були виокремлені типи 

материнського ставлення, що породжують деструктивний афект у 

поведінці дитини (табл. 2-3) .  

Таблиця 2 

Співвідношення патернів материнського ставлення та типів 

деструктивного афекту дитини 
Тип 

материнського 

ставлення 

Основні патерни типу материнського ставлення 

I тип: емоційно-

доброзичливий, 
приймаючий 

(ЕДП)  

 

Близька психологічна дистанція, емоційна спільність з 

дитиною, гармонія в емоційних контактах, почуття комфорту у 
спілкуванні з дитиною, розуміння емоційного стану, відсутність 

афективних реакцій у спілкуванні, прийняття дитини, теплий 

ніжний фізичний контакт, повага особистості дитини, 
підтримка активності й самостійності, розумна вимогливість, 

виражене почуття емпатії, рефлексія, компетентність. 

ІІ тип: 

відторгаючо-
відсторонений, 

конфліктний 

(ВВК) 

 

Віддалена психологічна дистанція, відчудження дитини, 

дискомфорт у стосунках з дитиною, дисгармонійність 
емоційних контактів, нерозуміння емоційних станів, афектні 

реакції, конфлікт, агресія, байдужість, образа на дитину, 

формальність фізичних контактів, авторитарність, 

неемпатійність, відсутність рефлексії, невизнання активності, 

самостійності дитини, некомпетентність щодо виховання.  

 ІІІ тип: глибоко 
тривожний, 

дистантний, 

невпевнений 
(ТДН) 

Переважно віддалена психологічна дистанція, часткова 
дисгармонія у емоційних контактах, підвищена тривожність, 

невпевненість, нерішучість, амбівалентність контактів, 

відсторонення дитини, зниження рефлексивності, емпатійності, 
можливість афектних реакцій. 
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Таблиця 3 

Варіанти афекту дітей й типи материнського ставлення, 

кількісне співвідношення 
Діти у ЕП 

загалом, 
n 

Діти з афектною 

поведінкою у КП, n 

Мами у ЕП, 

загалом, n 

Мами, задіяні у КП, n 

68 40 Варіант 

афекту 

68 40 Тип ставлення 

БС- 12;  БЦ- 9 

ПГ- 7;    СС- 

12 

ЕДП-20; ВВК-

11 

ТДН-9 

 

Дані дослідження показують, що тип материнського ставлення і 

його складові характеристики можуть бути провокуючим чинником у 

виникненні деструктивної афектної поведінки у дітей (табл. 4). 

Таблиця 4 

Співвідношення патернів материнського ставлення й варіантів 

деструктивного афекту дитини 
Тип  материнського 

ставлення 

Основні патерни материнського 

ставлення 

Варіанти 

деструктивного афекту 

I тип: емоційно-
доброзичливий, 

приймаючий (ЕДП) 

Значна прив’язаність, емоційна 
спільність з дитиною, близька 

психологічна дистанція, 

центрація на дитині 

Бурхливий, 
ситуативний; 

ситуативно-слідовий на 

основі спогадів 

ІІ тип: відторгаючо-

відсторонений, 

конфліктний (ВВК) 

 

Авторитарність матері, 

афективність, неемпатійність, 

відторгнення дитини, 

дисгармонійність контактів, 
байдужість, конфліктність, 

ситуативна центрація на дитині 

Бурхливий, 

ситуативний; 

бурхливий, циклічно 

повторюваний; 
прихований, глибинно 

протікаючий 

 ІІІ тип: глибоко 
тривожний, 

дистантний, 

невпевнений (ТДН) 

Тривожність матері, 
невпевненість матері, 

дистантність у стосунках, 

емоційних контактах, неповне 
прийняття дитини, 

відстороненість матері 

Прихований, глибинно 
протікаючий; 

бурхливий, циклічно 

повторюваний 

 

Встановлено існування позитивного зв’язку між показниками 

емоційного стану у дітей і показниками емоційного стану  матері. 

Коефіцієнт кореляції – 0,967. Експериментальне вивчення афектної 

поведінки дітей молодшого дошкільного віку показало, що в ситуаціях 

ранніх розлук дитини з матір’ю при вступі до дитячої дошкільної 

установи в емоційних реакціях багатьох дітей переважає 

деструктивний афект розлуки. Виділені в перебігу експерименту 

критерії і показники дозволили описати варіанти гнітючого 

деструктивного афекту розлуки. Встановлений також афектогений 
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вплив ставлення до дитини близького дорослого на виникнення і 

динаміку афекту в поведінці дитини.  
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УКРАЇНИ 

 

Актуальність теми статті зумовлена потребою аналізу 

взаємовпливу архетипів як несвідомих форм засвоєння, збереження, 

передачі і відтворення самобутності народу та процесів модернізації 

суспільства в умовах глобалізації на формування системи освіти, 

зокрема системи освіти дітей з особливими освітніми потребами.  

Архетиповість спеціальної освіти розглядається нами як 

сукупність незмінних елементів поведінки, самовизначення, 

світобачення та самоідентифікації власне українських принципів, 

методів навчання і виховання, які переходять у спадок від покоління 

до покоління і є загальновживаними певним народом, як культурна 

детермінанта етнічного характеру, як форма самоствердження нації 

тощо, є важливим чинником організації освітянського простору 

суспільства, освітянських практик. 

Для України як молодої держави дослідження архетиповості 

освіти визначається ще й потребою осягнення засад формування 

спеціальної освіти, визначення архетипових особливостей у ставленні 

до дітей з особливими освітніми потребами та їх виховання, 

співвідношення вище означеного з модернізаційними реформами. 

Складовою цієї задачі є аналіз впливу українських стереотипів 

(архетипів виховання, соціально-економічних дій, методів навчання і 
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виховання тощо) на процеси реформування суспільства в контексті 

його активізації або гальмування віджилими уявленнями людей про 

світ, своє місце в ньому, що впливає на формування особистості 

дитини, процеси виховання та вцілому на систему освіту. 

Дослідження архетиповості спеціальної освіти є 

малопредставленими і розкривають переважно історію становлення 

спеціальної освіти в Україні. 

На основі аналізу наукових джерел (А. Бичко, П. Гнатенко, 

М. Губогло, В. Євтуха, О. Донченко, О. Киричука, В.Кременя, 

С. Кримського, Д. Пагави, В. Погрібної, Г. Смітюх, Є. Чернявського, 

В. Шинкарук). 

Нами виокремлено декілька підходів (соціальний, 

психологічний та педагогічний) до розуміння сутності дослідження 

архетиповості освіти, що дозволило визначити її як умову, необхідну 

для дотримання існуючих в суспільстві цінностей, прав та норм 

поведінки; як розвинену здатність самореалізації найважливіших 

автентичних особливостей етносу через систему виховання, як 

основного джерела передачі інформації етносу; як духовно-

практичний досвід, який може бути успішно освоєний у процесі 

ранньої навчальної діяльності; як колективне безсвідоме, яке 

реалізовується в процесі засвоєння норм, правил, цінностей, засобами 

родинного і суспільного виховання [2, с. 95], [3, с. 64], [5, с. 239], [7].  

Українська архетиповість системи освіти – це не лише 

прийняття певних групових уявлень, готовність сприймання подібного 

напрямку думок, використання певних стилів, методів виховання 

тощо. Це також побудова системи ставлень і дій у різних життєвих 

ситуаціях [6]. 

Проведений аналіз дав змогу встановити, що українські 

архетипи спеціальної освіти пройшли тривалий шлях становлення під 

впливом низки культурно-історичних подій, що передбачали різне 

ставлення, виховання та розуміння особистості з особливостями 

психофізичного розвитку. За його результатами було виокремлено 7 

макроперіодів формування архетипів спеціальної освіти в Україні: 

період Київської Русі; період становлення та формування нових 

образів світосприйняття ХVІ ст. (Реформація); період гетьмансько-

козацької доби; період – ХІХ ст.; період початку ХХ ст.; період 

радянських часів та період відокремлення від Радянського Союзу та 

проголошення Україною незалежності [1, с. 30-31], [7]. 

За результатами наукового аналізу вдалось встановити, що 

сучасний архетип освіти осіб з особливими освітніми потребами 

характеризується декількома основними рисами. Так, можна 
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виокремити та охарактеризувати, що архетипне ядро української 

спеціальної освіти складається з наступних п’ятьох основних 

архетипічних рис: кардіоцентризму (переважання інтуїтивних рішень 

над раціональними, чуттєвості над мисленням, сентиментальності та 

любові до ближнього, довірі, що робить українську систему освіти 

уразливою та менш продуктивною, ніж вона могла би бути, порівняно, 

скажімо, з раціональною європейською освітою для осіб з особливими 

потребами); світоглядної толерантності (здатність українців приймати 

у свою культуру та систему навчання й виховання ментальні 

настанови інших народів, їхніх культур, систем освіти тощо); 

індивідуалізму, який розвивається у персоналізм (вірі в довічні зразки, 

педагогічні ідеї, слідування усталеним зразкам радянського виховання 

як єдиновірного, правильного тощо); глибинного оптимізму. Ці риси 

архетипу є водночас як перевагами, так і, більшість з них – 

недоліками, які заважають реформам у системі спеціальної освіти в 

Україні.  

Як зазначає В. Кремень: «Освітня сфера відображає суспільну 

необхідність оптимального поєднання традиційних національних 

цінностей з інноваційними цінностями глобальної культури» [5, с. 

165]. Проблема полягає в тім, що критеріїв такого оптимального 

поєднання не запропоновано, а це автоматично надає необмежений 

простір для несумісних інтерпретацій. На противагу Д. Пагава, 

зазначає, що реформи у сучасній спеціальній освіті повинні виходити 

не лише з людського менталітету, способу мислення, а й зі «зміни 

культури емоційних переживань, ціннісних орієнтацій, способів 

діяльності, поведінки і способу життя як в індивідуально-

особистісному, так і в суспільному масштабі» [7].  

В цілому, серед типових рис українського архетипу спеціальної 

освіти нами було визначено: волелюбство, демократичність, 

релігійності, сімейність, господарскість; працелюбність; музичність; 

повагу до жінки та старших; толерантність; гостинність та деякі інші. 

Проте, поряд із позитивними характеристиками та елементами 

структури архетипу, українське архетипове несвідоме наповнене і 

низкою таких характеристик: комплексом меншовартості, 

переконанням «другосортності» особистості, зневірою (відсутність 

відповідальності та віри у власноручну зміну якості життя, 

благополуччя, здоров’я, добробуту та ін.), довірливістю, 

інфантильністю та незрілістю, безвідповідальністю за майбутнє, 

нездатністю до вольових рішень та кардинальних змін, вірою в 

фінансове щастя та всевладність грошей [4, с.76-78], [6]. 

Формуванню таких складових архетипу спеціальної освіти в 
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Україні сприяє низка факторів, зокрема засоби масової інформації, 

нав’язуванні стереотипні погляди на Україну інших країн, 

сформований негативний імідж українців як безвольних та 

слабкодухих осіб та багато ін.  

Так, з одного боку, сутність системи освіти осіб з особливими 

освітніми потребами залежить від ментальних пріоритетів та 

сформованих архетипів народу. З іншого, самі ці пріоритети, життєві 

цінності, ідеали, просто кажучи – архетипи, залежать від освітніх 

потенцій суспільства, його прагнення до відтворення в кожному 

наступному поколінні власних культурних традицій, моральних засад, 

та розвитку саме позитивних рис.  

Від так, підсумовуючи результати аналізу, зазначимо, що для 

формування та підкріплення вияву позитивних рис архетипу освіти 

України, зокрема освіти осіб з особливими освітніми потребами, 

реформування та модернізації системи спеціальної освіти має 

грунтуватись на вихованні та формуванні у особистості дитини саме 

українського архетипічного образу. Оскільки повернення до 

проукраїнських архетипів (архетипів виховання і навчання) допоможе 

вийти із стану невизначеності, позбутися стереотипу «краще 

європеєць, ніж «неукраїнець» чи «радянець», здійснити якісну 

модернізацію та необхідні зміни на краще. Оскільки архетип освіти 

певного народу, зокрема українців, закріплений безпосередньо в 

загальнолюдському досвіді і відповідає основним потребам 

особистості. Архетипи – це система світосприйняття, самоорганізації і 

саморегуляції певного народу, що містить елементи формування 

моральних цінностей, норм, принципів виховання, взаємини між 

людьми, організації навчання та виховання та багато іншого. 

Слідування архетипам – це вплив на розвиток особливостей 

світосприйняття і самоорганізації особистості дитини, формування 

природних моральних цінностей, принципів виховання, взаємини між 

людьми, організації побуту. Загалом повернення до колективного 

безсвідомого, тобто архетипу, веде до упорядкування етносу та 

повернення до саморозуміння та самосприйняття на мікро- та 

макрорівнях, виступаючи чинником безпечної взаємодії з іншими 

системами виховання та навчання (інших народів) без втрати 

унікальності та автентичності. 
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СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ Я-

КОНЦЕПЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 

Психологічні аспекти змісту і динаміки Я-концепції інтенсивно 

вивчаються у психології (Р. Бернс, М.Й. Боришевський, І.С. Кон, 

В.В. Столін): виокремлені психологічні складові Я-концепції 

(когнітивна, емоційна, поведінково-мотиваційна), встановлено рівні 

розвитку Я-концепції [1-3].  

Здатність до самосвідомості і самопізнання – виняткове надбання 

людини, яка усвідомлює себе як суб’єкта свідомості, спілкування і дії, 

характеризуючи ставлення до самої себе. Результатом розвитку 

процесів самопізнання є динамічна система уявлень особистості про 

саму себе, своє Я, що сполучена з їхньою оцінкою та позначається 

терміном «Я-концепція». Я-концепція виникає в процесі соціальної 

взаємодії як унікальний продукт всебічного розвитку, як відносно 

стійке і одночасно здатне до внутрішніх змін психологічне надбання. 

Вона накладає відбиток на всі життєві прояви людини. Я-концепція дає 

людині переживання своєї постійності, визначеності, цілісності, 

самототожності.  

http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Philosophia/73535.doc.htm
http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Philosophia/73535.doc.htm
http://newіsmit/pagawa/il.if.ua/kte23.htm
http://newіsmit/pagawa/il.if.ua/kte23.htm
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Ключовим явищем, навколо якого відбуваються процеси 

становлення Я-концепції в молодшому шкільному віці, є соціальна 

ситуація розвитку. На даному етапі основною особливістю нової 

соціальної ситуації є переживання дитиною необхідності стати 

суб’єктом навчання. Саме суб’єктність визначає унікальність основних 

детермінант Я-концепції в даному віці: самооцінки, мотиваційної 

сфери, рівня домагань, образу Я тощо. 

Психологічними особливостями розвитку Я-концепції 

особистості в молодшому шкільному віці є: розширення свідомості й 

елементів самосвідомості  в напрямках самопізнання, 

самовдосконалення в нових умовах соціальної ситуації розвитку 

(школа) та провідного виду діяльності (навчальна діяльність); 

формування навчального досвіду та навчальних форм поведінки як 

механізму самосвідомості на основі вироблення загальної ієрархії 

системи ціннісних орієнтацій, норм шкільного життя;  розвиток 

індивідуальності молодшого школяра на основі гармонізації та 

гуманізації взаємин з однолітками й учителями. 

Емпіричне дослідження структурно-динамічних особливостей 

розвитку Я-концепції молодших школярів складалося з трьох етапів.  

На першому етапі було вивчено зв’язок між рівнем 

сформованості когнітивних новоутворень молодшого шкільного віку, 

суб’єктністю навчання та особливостями Я- концепції молодших 

школярів. Когнітивні новоутворення та рівень засвоєння навчальних 

дій вивчалися за допомогою методик «Класифікація», «Дерево», 

«Автопортрет» (Р. Бернс), «Зв’язок та послідовність подій» 

(Векслера), «Ідеальний комп’ютер» (М.В. Холодної). 

На другому етапі було проведено дослідження вікових 

особливостей становлення структурних елементів Я-концепції. При 

дослідженні когнітивного компоненту використовували модифіковані 

методики «Хто Я», «Незакінчені речення», проективний малюнок та 

самоописи («Я в минулому, зараз та в майбутньому»), методику 

«Трикутник» (Є. Фокіної). Дослідження емоційного компоненту 

вимагало використання таких методик як «Шкала самооцінки» 

Т.В. Дембо-С.Я. Рубінштейн (в модифікації А.М. Прихожан), «Шкала 

Дж. Бруковера», модифікація методики «Дерево», тест шкільної 

тривожності (Філіпса). Досліджуючи поведінково-мотиваційний 

компонент, ми застосували методики «Вивчення спрямованості на 

набуття знань», «Спрямованість на оцінку» (Е.П. Ільїна, 

Н.А. Курдюкової), «Як я долаю перешкоди» (Г.Б. Моніна, 

Е.К. Лютова-Робертс), модифікована методика «Незакінчені речення». 

Третім етапом була розвивальної програми, спрямованої на 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

67 

формування когнітивних операцій та структурних компонентів Я-

концепції.  

У дослідженні брали участь учні 1-4-их класів Вінницької 

фізико-математичної гімназії №17, разом 160 осіб. У якості експертів 

було задіяно 12 вчителів даного закладу, які працюють з молодшими 

класами. Для експертної оцінки були визначені п’ять показників, 

кожний з яких характеризує різні аспекти поведінки дитини на уроці: 

«активність в обговоренні», «ретельність», «пошукова активність», 

«самостійність» та «ініціативність». 

Отже, встановлено такі новоутворення Я-концепції молодших 

школярів. 

Сенситивним періодом у першому класі є період розвитку 

когнітивного компонента, а саме – усвідомлення статусу школяра, 

перехід з імені на прізвище. Щодо емоційного компоненту, то 

відбувається початок диференціації самооцінки стосовно успішності 

навчальної діяльності. Поведінково-мотиваційний компонент 

проявляється в цьому періоді мотивацією навчання, часткового 

засвоєння норм та правил шкільної поведінки. 

Період навчання у другому класі є сенситивним для розвитку 

емоційного компоненту, який проявляється в диференціації 

самооцінки, довільної рефлексії та саморегуляції емоцій, орієнтації не 

лише на вчителя, а й порівнянні себе з референтною групою 

однолітків. Характерною є поява стійких проявів шкільної 

тривожності. Когнітивний компонент проявляється подальшою 

диференціацією самоописів всього соціального оточення, увага з 

навчальної діяльності починає переноситись на риси характеру. Також 

в цей період чітко диференційована самооцінка, виразний зв’язок рівня 

тривожності з суб’єктністю успішності навчання. 

Поведінково-мотиваційний компонент більш яскраво 

проявляється в третьому класі становленням стабільної мотивації 

навчання. На цьому етапі чітко проявляються у поведінці явища 

компенсації та гіперкомпенсації, усвідомленням свого статусного 

становища у групі однолітків. Усвідомлені дії спрямовані на 

підвищення цього становища. Розвиток емоційного компонента 

проявляється у третьому класі менш активно, проте відбувається 

подальша диференціація самооцінки, виразний зв’язок рівня 

тривожності із суб’єктною успішністю навчання. Подальша 

диференціація самоописів стосовно всього соціального оточення, 

увага з навчальної діяльності починає переноситись на риси 

характеру, у третьому класі проявляючись когнітивним компонентом. 

Диференціація «Я-реального» та «Я-ідеального», 
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структурування ставлення до самого себе (самосприйняття) залежно 

від ідеальних уявлень про себе входить до емоційного компоненту та 

найбільш активно проявляється в четвертому класі. Когнітивний 

компонент проявляється структурованою та диференційованою 

саморефлексією рис характеру, мотивацією, специфікою стосунків з 

оточенням. Рефлексія власної поведінки з урахуванням позицій 

оточуючих, моральна оцінка власних дій, стала система мотивації 

навчання та суб’єктності проявляється поведінково-мотиваційним 

компонентом. 

У ході дослідження була встановлена динаміка усвідомлення 

себе в молодшому шкільному віці. В процесі навчальної діяльності у 

суб’єкта підвищується ймовірність усвідомлення змістовного боку 

навчального процесу, вольових і моральних властивостей, 

взаємовідносин з однолітками. З віком збільшується об’єктивність  в 

оцінюванні себе як учня. 

Встановлена своєрідність у розвитку таких компонентів Я-

концепції: взаємостосунки із сімейним оточенням, зовнішня сторона 

навчального процесу і якості, що відображають ставлення до речей. 

Ці категорії більш актуальні для першокласників, що пов’язано з 

особливостями початкового періоду навчання і вимогами до учня на 

початковому етапі навчання. У процесі становлення суб’єкта 

навчальної діяльності значущість перелічених категорій знижується. 

Виявлено особливості знань про себе як про учня у зв’язку з 

успішністю-неуспішністю в навчальній діяльності. З’ясовано 

показники, що пов’язані з усвідомленням учнем своїх вольових 

властивостей, моральних властивостей, рис, що характеризують 

ставлення до речей, мотивації навчальної діяльності, а також 

відносини з вчителями і ровесниками. 

Відмінності в когнітивному компоненті між молодшими 

школярами з віком виявляються по-різному. Між першокласниками, 

які мають різний рівень навчальної успішності, відмінності виражені 

дуже слабо. Вони проявляються лише в усвідомленні ступеня власної 

акуратності, вольових властивостей і взаємовідносин із ровесниками. 

В учнів другого класу з високим рівнем навчальної успішності вища 

ймовірність усвідомлення навчальних дій, взаємовідносин з 

вчителями і однокласниками, вольових і моральних властивостей, 

мотивації і якостей, що характеризують ставлення до речей. Окрім 

цього, ці учні частіше оцінюють себе як «хороших» учнів. 

Висловлювання дітей з високою успішністю більш розгорнені, 

диференційовані, емоційні.  

Отже, незалежно від року навчання і рівня навчальної 
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успішності для молодших школярів актуальними є вольові властивості 

(особливо дисциплінованість), зовнішня і змістовна сторони процесу 

навчання, взаємостосунки з оточуючими (переважно з ровесниками). 

Актуальними компонентами Я-образу молодших школярів усіх років 

навчання є також мотивація навчальної діяльності, взаємовідносин з 

сімейним оточенням, а також така вольова якість як самостійність. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО ШЛЮБУ 

 

Дослідниками відзначаються деякі несприятливі явища, що 

відбуваються в сім'ї в даний час, такі факти, як зниження рівня 

народжуваності, збільшення кількості розлучень та неповних сімей, 

руйнування сімейних цінностей, ослаблення мотивів створення сім`ї, 

поширення асоціальних стосунків у сім'ях. З метою усунення цих 

негативних явищ необхідний пошук шляхів зміцнення інституту сім'ї 

та формування у молодого покоління готовності до сімейного життя. 

Підготовка студентської молоді до сімейного життя виключно важлива 

як для своєчасного створення сім'ї та виховання дітей, так і для 

зміцнення сімейних стосунків. Недостатня готовність студентської 

молоді до сім'ї та шлюбу значно гальмує як індивідуальний, так і 

суспільний розвиток. У зв'язку з цим існує потреба у виявленні та 

всебічному вивченні чинників, що обумовлюють готовність 

студентської молоді до сімейного життя. 

Проблеми сім'ї завжди були в центрі уваги педагогів, 

психологів, соціологів. Певний внесок у вивченні інституту сім'ї та 

шлюбу внесли Т. В. Андрєєва, І. В. Гребенніков, В. Сатір та ін. 

Проблема підготовки молоді до шлюбу, питання формування сімейних 

стосунків, типології функцій сім’ї досліджувалась у роботах І. С. 
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Волги, Т. В. Говоруна, І. С. Голода. 

Цілісне розуміння готовності до сімейного життя неможливе без 

знання чинників, які її обумовлюють. На основі проведеного аналізу 

наукової літератури з даної проблематики, всі фактори готовності 

студентської молоді до створення сім'ї можна розділити на дві групи: 

внутрішні та зовнішні чинники. До першої групи, де розглядаються 

внутрішні чинники, відносяться: мотиви вступу в шлюб, психологічна 

сумісність партнерів, шлюбно-сімейні домагання, особливості 

темпераменту, відповідальність, емпатія. У другу групу, тобто в 

зовнішні фактори, включені: характеристики дошлюбного спілкування 

партнерів, матеріальне становище партнерів, вплив батьківської сім`ї, 

вищого навчального закладу , засобів масової інформації. 

Першим внутрішнім чинником готовності студентської молоді 

до сімейного життя, який варто розглянути, є мотиви, що спонукають 

її до шлюбу. Мотиви створення сім`ї необхідно розглядати не як 

короткочасний душевний порив, а як тривалий процес, в результаті 

якого погляди, установки і орієнтації, що сформувалися в певній 

обстановці, спонукають людей до активізації своєї діяльності в 

напрямку задоволення своїх соціальних та природних потреб у шлюбі. 

У цьому випадку можна зробити висновок, що чим вище ступінь 

зрілості поглядів і установок на шлюб, тим вище і соціальна зрілість 

породжуваних ними мотивів вступу в шлюб. У сучасній психології 

розрізняють три мотивації на шлюб у молоді: мотивація на сам факт 

шлюбу, мотивація на певний тип шлюбу, мотивація на певну людину. 

Щодо психологічної сумісності партнерів, то вона є найважливішою 

умовою стабільності і благополуччя подружньої пари. 

Іншою властивістю готової до подружнього життя особистості є 

прийняття на себе відповідальності за свое життя, за свою сім'ю, за 

своїх близьких. Поняття «локусу контролю» характеризує схильність 

людини приписувати відповідальність за результати своєї діяльності 

зовнішнім силам (екстернальний, зовнішній локус контроль) чи 

власним зусиллям (інтернальний, внутрішній локус контроль). Саме 

локус контроль є одним із провідних факторів, що визначає 

психологічну зрілість, самоповагу і самостійність особистості, які, у 

свою чергу, характеризуються усвідомленням та взяттям на себе 

відповідальності за власне життя, взаємини, партнера, за дітей [1, 

с. 37]. Емпатія є важливим чинником психологічної готовності 

студентів до шлюбу, що забезпечує міцність емоційних взаємин 

подружжя [12, с. 9].  

Розгляд зовнішніх чинників готовності студентської молоді до 

сімейного життя треба розпочати з характеристики дошлюбного 
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спілкування пари. Дошлюбний період – дуже приємний час, багатий на 

позитивні та емоційно насичені враження, який має велику 

психологічну значимість для благополуччя майбутнього подружжя. 

Основними психологічними завданнями цього періоду є формування 

реалістичного бачення партнера і прийняття його з усіма 

достоїнствами та недоліками, накопичення спільних переживань та 

вражень, пізнання одне одного, перевірка прийнятого рішення 

одружитися [4, 37 с.]. Щодо матеріального становища шлюбних 

партнерів, то сучасні економічні проблеми українського суспільства 

залишають молоді мало шансів на оптимістичне ставлення до свого 

майбутнього і багато сумнівів щодо можливості його матеріально 

забезпечити. Невпевненість у спроможності забезпечувати сім'ю часто 

гальмує її створення чи розширення. Сьогодні молодь значною мірою 

засворює ролі й правила поведінки з телевізійних передач, фільмів, 

журналів, книг та інших засобів масової комунікації. Символічний 

зміст, представлений у цих медіа, впливає на процес соціалізації, 

сприяючи формуванню певних цінностей і зразків поведінки. Можна 

вважати встановленим фактом, що перегляд телепередач серйозно 

впливає як на моральний розвиток молоді, так і його соціальну й 

статеву ідентифікацію. 

Таким чином, психологічна готовність до створення сім`ї є 

складним психологічним утворенням, що детерменується багатьма 

взаємопов`язаними чинниками. Всі фактори готовності студентської 

молоді до створення сім'ї можна розділити на дві групи: внутрішні та 

зовнішні чинники. До першої групи, де розглядаються внутрішні 

фактори, відносяться: мотиви вступу в шлюб, психологічна сумісність 

партнерів, шлюбно-сімейні домагання, особливості темпераменту, 

відповідальність, емпатія. У другу групу, тобто в зовнішні фактори, 

включені: характеристики дошлюбного спілкування партнерів, 

матеріальне становище партнерів, вплив батьківської сім `ї, засобів 

масової інформації та вузу. Складна взаємодія цих чинників визначає, 

наскільки успішно буде складатися сімейне життя та наскільки 

гармонійними будуть взаємини у майбутнього подружжя. 

Перспективним напрямом дослідження у цій сфері є дослідження 

рольових очікувань та шлюбно-сімейних домагань у студентської 

молоді. 
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ 

 

Проблема наркотичної залежності є однією з найбільш гострих 

проблем сучасної психологічної науки. Протягом останніх років 

кількість молодих людей, які вживають наркотики, значно зросла. Цей 

факт зумовлений як соціально-економічною кризою, що затяглася в 

Україні, так і низкою інших чинників, зокрема вихованням дітей в 

умовах неповної родини, бездоглядністю, несприятливим впливом 

дисфункційних сімей, де є зловживання алкоголем, відхилення у 

розвитку вищої нервової діяльності тощо.   

Особливості поведінкових порушень, у тому числі в результаті 

зловживання наркотичними речовинами та алкоголем представлені 

низкою праць М.Й. Боришевського, О.Ф. Бондаренка, В.Я. Гіндікіна, 

П.П. Горностай, С.В. Дворяка, Е.Г. Ейдеміллера, І.С. Кона, А.Є. Лічка, 

Н.Ю. Максимової, В.Д. Москаленка, В.М. Синицького, В.В. Синьова, 

Т.С. Яценко та інших. 

У психологічній літературі узалежнена (адиктивна) поведінка 

розглядається як форма девіантної поведінки, тобто такої, що виходить 

за межі офіційно встановлених або фактично сформованих соціальних 

норм і шкодить як людині, так і суспільству 4, с.154.  

Опираючись на дослідження науковців, ми вважаємо, що 

узалежнена поведінка є виявом бажання змінити свій психічний стан в 
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напрямку виникнення інтенсивних позитивних емоцій насамперед за 

допомогою вживання певних речовин (алкоголю, канабіноїдів, опіоїдів 

тощо). 

Як відзначалося, зловживання молоддю наркотичними 

речовинами сьогодні є однією з найгостріших проблем. За даними 

П.Д. Шабанова 47 % опитаних дорослих сприймають наркоманію як 

одне з пяти негативних явищ, що серйозно загрожують людству. 

Звертає увагу масштаб поширеності вживання наркотичних засобів. За 

останні 5 років кількість наркоманів зросла приблизно у 3 рази. І 

оскільки тенденція зростання зберігається, загроза нависла майже над 

половиною молодого покоління віком 13-25 років. Дослідження 

показують, що кожен наркоман втягує у наркотичний обіг 5-7 осіб, що 

надає процесу характеру епідемії 5, с. 69. 

Про те, що наркоманія формується у ранньому віці, свідчать і 

відомості П.Д. Шабанова, який указує, що основна маса 

наркозалежних вперше пробує наркотик у віці 11-14 років, і вже через 

рік після цього формується наркоман 5, с. 281.  

Про те, що контингент залежних від алкоголю та наркотиків 

продовжує молодшати, свідчать численні факти. Так, кількість юнаків 

хворих на наркоманію у період 2013-2016 рр. збільшилася утричі, на 

токсикоманію – удвічі.  

На сьогоднішній день існує багато наркотичних речовин, 

вживання яких спричиняє деградацію особистості, зростання 

патологічних реакцій, прояви акцентуацій і психопатій, порушення 

морального розвитку, збільшення агресивності й зростання 

злочинності [3, с. 105]. 

Як справедливо відзначає Н.Ю. Максимова, соціальне 

середовище України впливає на молодь, однак далеко не всі стають 

наркозалежними [1].  

Отже, як доведено у дослідженнях (В.С. Бітенський, 

В.Я. Гіндікін, В.О. Глушков, А.А. Гребенюк, С.В. Дворяк, А.Є. Лічко, 

Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Оржеховська, І.П. Рущенко, 

В.М. Синицький, Б.Г. Херсонський та інші) важливим фактором є 

наявність певних рис особистості, що детермінують прояви девіантної 

поведінки [2, с. 246].   

Таким чином, є актуальним вивчення психологічних 

особливостей девіантної поведінки наркозалежної молоді, порівняння 

її проявів з показниками поведінки молоді «норми». 

Разом з цим, важливо зауважити, що різні наркотичні речовини 

спричиняють специфічний вплив, тому вивчення особливостей прояву 

девіантної поведінки молоді, з урахуванням їх схильності до вживання 
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певної наркотичної речовини, сприятиме більш точному 

прогнозуванню ступеня ризику вживання наркотичних речовин, а 

також розробці програми специфічних ефективних профілактичних й 

корекційних заходів для різних груп узалежненої молоді. 
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ДУХОВНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПСИХІЧНОГО ПРОСТОРУ 

ЛЮДИНИ 

 

Аналiз числених наукових та публiцистичних робiт з цього 

питання дає пiдстави для висновку про вiдсутiсть на сьогоднi цiлiсного 

уявлення про духовність людини, яке б враховувало рацiональнi та 

чуттєво-емоцiйнi компоненти свiдомостi, сферу пiдсвiдомого, волю, 

результати теоретичного мислення, iнтуiтивного прозрiння тощо. У 

значнiй частинi публiкацiй термiн «духовний» вживається як епiтет 

для характеристики певного виду дiяльностi або сфери суспiльного 

життя (духовна культура, духовний свiт, духовний розвиток, духовнi 

потреби тощо), при цьому специфіка «духовного» визначається 

шляхом його протиставлення «матерiальному».  

Не заперечуючи правомiрності цих та iнших пiдходiв, вважаю, 

що перспективною може стати спроба осмислення духовностi як 

одного iз сутнiсних атрибутiв людини. Для аргументації такої позиції 

зашлюся на міркування С.Л. Рубiнштейна, який підкреслював, що 

свідомість людини перетворюється у самосвідомість світу; світ 
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усвідомлює себе через людину. Приведу також думку Е. Фромма про 

духовну сутність людини як про життя, що усвідомлює саме себе.  

Для науки ХХI століття взагалі характерна тенденція до 

переосмислення найбільш фундаментальних філософських та 

наукових понять, зумовлена накопиченням усе більшої кількості 

фактів, що не отримують задовільного пояснення на основі логічного 

позитивізму, обґрунтованого декартовим вченням про існування двох 

(матеріальної та духовної) субстанцій. Для такого пояснення 

доцільніше скористатися концепцією Спінози, що фундується на 

гіпотезі про єдину субстанцію, яка проявляється як на субстанцiйному, 

ноуменальному, так i на субстрактному, феноменальному рівнях, на 

визнанні існування фундаментального рівня буття у вигляді 

неречовинної системи континуального типу.  

Сформульовані загальні положення можуть послужити базою 

для побудови певного уявлення, зрозуміло, вкрай спрощеного i 

схематичного, про внутрішній світ людини, з виділенням таких 

областей: поля свідомості, безпосередньо усвідомлювана частина 

особистості, неперервний потік відчуттів, образів, думок, почуттів, 

бажань i прагнень, доступних нашому спостереженню, аналізу та 

оцінці; центром поля свідомості є наше «я», краплина чистої 

самосвідомості, нетотожна мінливому змісту свідомості; поля 

неусвідомленого, яке включає, по-перше, основні прагнення i 

примітивні спонукання, найпростіші форми психічної діяльності, що 

управляють організмом, різноманітні фобії, комплекси, манії тощо; по-

друге, психічні елементи, подібні аналогічним у полі свідомості i легко 

міняються з ними місцями; по-третє, вищі форми почуттів, інтуїції, 

натхнення тощо («надсвiдомiсть»); поля колективного несвідомого, 

яке зберігає i передає людині загальну психологічну спадщину всього 

людства.  

Свідоме «я» у більшості випадків занурене у неперервний потік 

змістів свідомості, «зникає», коли ми засинаємо, знаходимося під дією 

наркозу чи непритомні, i знову «появляється», коли ми приходимо до 

тями. Все це заставляє допустити, що за нашим свідомим «я» є деякий 

постійний центр, з якого воно «повертається» до поля свідомості, 

тобто допустити існування справжнього «Я» (внутрішнього, 

духовного, трансцендентованого за межі свідомості та розуму).  

Існування такого «Я» завжди цікавило філософію, науку, 

мистецтво та релігію. Зрозуміло, що трактування цього феномену 

суттєво відмінна у науковців (вони не вбачають у ньому нічого 

містичного) i, приміром, у релігійних мислителів (вони відхиляють як 

неможливу саму спробу редукувати трансцендентальні поняття до 
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наукових), але є i спільне: визнання існування джерела мудрості i 

знань; трансценденцiя його за межі свідомості людини; підкреслення 

його доступності для людини у безпосередньому досвіді.  

Розмірковуючи над походженням цього «Я», можна погодитися 

з тими авторами, що відносять його до субстанцiйного, ноуменального 

рівня буття. К. Юнг, приміром, описує «Я» як певний конструкт для 

вираження сутності, що не піддається пізнанню, яку ми не можемо 

вловити i зафіксувати як таку, оскільки вона, за визначенням, виходить 

за межі нашого розуміння. Рівною мірою її можна назвати «Богом у 

нас». Витоки всього нашого психічного життя укорінені у цій сутності, 

i найбільш висока i кінцева мета людини полягає, мабуть, у тому, щоб 

прагнути до неї.  

Любі форми психічної діяльності, пов’язані з відображенням 

змістів цього рівня, можна об’єднати під загальним поняттям 

«духовний розвиток». Тут зникають границі між відчуттям себе, іншої 

людини, оточуючого світу, усе відчувається Єдиним. Це може бути 

досягнуто, коли ми захоплені творчим процесом, занурені у молитву 

чи медитацію, відчуваємо єдність з природою чи переживаємо почуття 

кохання.  

Духовність, таким чином, є екзистенціальною характеристикою 

людини, тим сутнісним атрибутом, який надає людині відчуття власної 

цілісності, інтегрованості. Це особлива якість нашої взаємодії з 

іншими людьми, трансцендентне обґрунтування такої істинної 

взаємодії, яка є потенційно можливою, однак не завжди є реальною, 

виявленою у бутті (у цьому випадку вона відображається нашою 

свідомістю як туга за істинним буттям, за спів-буттям з іншими 

людьми, за собою істинним).  

У кожний момент свого життя людина протистоїть світу, займає 

певну позицію як щодо свого природного і соціального оточення, 

зовнішнього середовища, так і до власного вітального психофізичного 

внутрішнього світу, внутрішнього середовища. Можливість займати 

таку позицію, здійснювати інтегральне, властиве лише цій позиції 

ставлення до різних проявів свого життя, є вираженням духовної 

сутності людини.  

Мова йде про таке. Духовне в людині зосереджується, 

концентрується у вигляді трансцендентної позиції. Без такої позиції 

людина відмовляється від власної сутності, живе не своїм, а чужим 

життям. У цьому випадку в її психологічному просторі місце 

духовності, як виявлення людської сутності, займає переживання 

енергетичного потенціалу, спрямованого на досягнення певного 

результату. Людина заперечує власне тілесне («я так хочу»), соціальне 
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(«мені все дозволено») і психічне («можу в собі подавити»), не 

створюючи взамін нічого якісно (позитивно) нового.  

Екзистенціальний вакуум, породжений фрустрацією потреби 

людини у трансцендентному переживанні, унеможливлює досягнення 

нею інтегрованості власної психічної реальності. Остання 

розпадається на випадкові деталі, не ув’язані між собою модальності 

(групи якостей, об’єднаних між собою певною ознакою). Утворюється 

порожнеча, в якій єдино реальними стають лише організмічні, 

індивідні властивості людини. 

У ставленні до життя починає домінувати нігілізм, набуваючи 

все більш руйнівного характеру (взаємне відчуження членів сім’ї, 

недовіра, байдужість до страждань Іншого, насильство, знущання ним, 

– ось лише деякі приклади його виявлення на побутовому рівні). 

Переживання своє енергії, своєї сили замінює людині її цілісні сутнісні 

характеристики (духовність), виступаючи альтернативною формою 

самовиявлення. «Я-концепція» і «концепція Іншого» все більше 

спрощуються, примітивізуються, втрачають свою глибину, а 

можливості впливу вичерпуються – аж до вбивства та самогубства. 

Трансцендентне переживання пов’язане зі зустріччю з 

абсолютним, безмежним, неосяжним, що виходить за межі відчуттів 

людини. Людина пізнає абсолютне у символі (міфі), саме символ 

робить абсолютне достатньо реальним для того, щоб можна було 

зайняти пов’язану з ним трансцендентну позицію. Людині потрібні 

такі міфи для досягнення трансцендентного переживання. Вони несуть 

у собі потужний заряд психічної енергії, наповнюють смислом 

людське життя, роблять людину сильною, спроможною винести любі 

випробовування.  

Релігії, філософські системи, кращі досягнення митців, – все це 

пошуки символів трансцендентного та форм його збереження, пошуки 

міфів, які мають надати людині відчуття власної цілісності та 

захищеності, впевненість, оптимізм. В той же час неозброєним оком 

видно, що вчорашні міфи вже втратили свою силу (важко повірити в 

те, що сучасна спроба повернення до міфів, вироблених 

християнством, у пострадянських країнах буде вдалою, з урахуванням 

досвіду європейських народів, які не менш гостро переживають 

сьогодні екзистенціальну порожнечу).  

У всьому світі падає авторитет наукового знання, стрімко 

зростає кількість різноманітних проповідників, екстрасенсів, чаклунів 

та відьом, які задовольняють потребу сучасної людини йти за ким 

завгодно і куди завгодно, аби лише не здійснювати зусиль у русі до 

власної сутності, хоч чимось заповнити відсутність цілісності власного 
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психічного простору. 

Дезінтегрованість людської психіки виражається по-різному. Це 

і масова втрата людьми материнських та батьківських почуттів аж до 

повного руйнування емоційних та інтелектуальних зв’язків між 

поколіннями, і готовність до насильства як методу вирішення любих 

конфліктів, і дитяча проституція та злочинність... З іншої сторони, це 

втрата людиною основи моральних переживань та вчинків – почуття 

власної гідності та честі; місце моралі все частіше займають групові 

норми поведінки, а сама людина оголошується предметом купівлі-

продажу. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ У ВИХОВАННІ 

ПРИЙОМНИХ ДІТЕЙ 

 

В останнє десятиріччя в нашій країні спостерігається зростання 

кількості сиріт і безпритульних дітей. Разом з тим збільшується і 

кількість усиновлень, з'являються нові варіанти влаштування дітей, 

позбавлених батьківського піклування. У Вінницькій області станом 

на 2016 рік функціонує 32 дитячих будинки сімейного типу та 134 

прийомні сім`ї, в яких перебувають загалом 475 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа [3, c. 333].  

Виховуючи усиновлену дитину, прийомні сім'ї нерідко 

зіштовхуються з цілою низкою проблем і потребують кваліфікованої 
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допомоги спеціалістів (психолога, соціального педагога та ін.) для 

діагностики і корекції не лише індивідуальних особливостей дітей, але 

і внутрішньосімейних стосунків, функціонування прийомної сім’ї в 

цілому. 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» 

визначено, що прийомна сім’я – це сім’я, яка добровільно взяла із 

закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

від 1-го до 4-х дітей на виховання та спільне проживання. 

Функціонування прийомних сімей регулюється Положенням про 

прийомну сім’ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України [2, c.109]. 

Вивчення проблеми функціонування прийомних сімей з позиції 

психології дозволяє стверджувати, що причиною викривлення 

особистісного досвіду дитини можна вважати вплив фактора 

депривації, тобто відсутність, обмеження або недостатність 

матеріальної й духовної турботи про дитину, необхідних для її 

виживання і повноцінного розвитку. Вивчення досвіду 

життєдіяльності таких дітей у різних соціумах підтверджують 

значення ранньої депривації для появи індивідуально-особистісних 

відхилень у вигляді стимульних бар’єрів, які породжують викривлення 

соціальних стосунків і соціального досвіду дитини. 

Наше дослідження проводилось на базі Вінницького міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Обрана вибірка 

становила 16 сімей: 30 батьків та 17 прийомних дітей. Всі сім’ї 

проживають у межах міста Вінниці. 

Дослідження, ми розпочали з діагностики сімейних стосунків 

між подружжям, для цього ми використали тест-опитувальник 

«Задоволеність шлюбом» (В. Столін, Т. Романова, Г. Бутенко) [1].  

Проаналізувавши отримані дані, можемо зазначити, що 71% 

досліджуваних сімей є абсолютно благополучні. Тобто переважна 

більшість прийомних сімей є вільними від дезорганізуючої 

внутрішньо-сімейної психологічної напруженості і конфліктів, не 

відчувають дискомфорту подружніх взаємин, мають перспективи і не 

розпадається під впливом незначних труднощів.  

7 % серед досліджуваних нами прийомних сімей являються 

скоріше неблагополучними. Це перш за все, такі сім’ї, які через ті чи 

інші причини втратили свої виховні функції. Таким чином, це 

призводить до несприятливих умов виховання і розвитку дітей. 

Наступна методика, показники якої ми представимо – це 

методика  «Діагностика батьківського відношення» (ОРО) А.Я. Варги, 

В.О. Століна.  
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За отриманими нами результатами після проведеної методики 

діагностики батьківського відношення, ми виявили високі показники 

за шкалою «Маленький невдаха»  (26,6 %). Дані результати свідчать 

про те, що невдачі дитини дорослий вважає не випадковими та навіть 

навмисними. 

Також ми отримали високі показники за шкалою «Симбіоз» (22 

%). Ці результати можуть свідчити про прагнення до симбіотичних 

відносин з дитиною, тобто батько відчуває себе єдиним цілим. 

Наступною методикою, яку ми використали є опитувальник 

«Аналіз сімейної тривоги» (АСТ) (Б. Ейдеміллєра, В. Юстицького). У 

досліджуваних домінує шкала «Тривожність» (56,4 %), що показує 

наявність даного психологічного стану в сім’ї, який переважно не 

залежить від власних зусиль обстежуваного. Невпевнені у собі, 

тривожні батьки не здатні забезпечити повної підтримки дитини, що 

призводить до раннього відчуття «хиткості» навколишнього світу. 

Також у 30,8 % досліджуваних виявлено високі показники за 

шкалою «Нервово-психічне напруження». Це вказує на те, що 

виконання сімейних обов'язків для одного із членів подружжя, являє 

собою непосильну задачу. 

Крім цього, дана методика дозволяє виділити загальний  

показник стану сімейної тривоги. Який у досліджуваних прийомних 

сім’ях становить 12,8 %. Тобто більшість сімей мають позитивний 

психологічний клімат. 

Таким чином, на основі кількісного аналізу нами було виявлено 

порушення в системі батьківсько-дитячих стосунків, властиві для 

певної частини опитуваних.  

Отримані результати дослідження не вичерпують усієї повноти 

досліджуваної проблеми і вимагають подальших розробок.  
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ 

 

В сучасних умовах підприємства туристичної сфери 

знаходяться в кризовому становищі, внаслідок чого виникає потреба у 

впровадженні заходів антикризового регулювання. Поряд із 

економічними, фінансовими, організаційними складовими 

антикризової діяльності підприємства важливу роль відіграє 

психологічні аспекти управління персоналом. Задля досягнення мети – 

подолання кризової ситуації, менеджменту підприємства необхідно 

ефективно керувати кадрами, що можливо за умови дотримання 

певних принципів управління персоналом в умовах антикризового 

менеджменту. 

В науковій літературі дослідженням проблем формування 

принципів управління персоналом займаються чимало вітчизняних та 

зарубіжних вчених: В. Бовикін, Е. Коротков, Т. Лепейко, О. Мітін, 

В. Пономаренко, О.Тридід, Г. Щекін, В. Кноррінг, Ю. Токарева. 

Деякі автори звертають увагу на особливості принципів, що 

притаманні туристичним підприємствам, та такі, що діють в інших 

сферах діяльності. До першої групи принципів відносяться наступні: 

науковість, демократичність, планомірність, єдність розпоряджень, 

поєднання одноосібного та колективного підходів, централізації та 

децентралізації, лінійного, функціонального і цільового управління, 

контроль за виконанням рішень, поєднання контролю з 

корпоративною культурою. 

Дещо інший підхід до визначення соціально-психологічних 

принципів управління персоналом на туристичних підприємствах у 

роботах В. Кноррінга [2], який до них відносить: принцип 

відповідності працівника посаді, яку він займає; принцип делегування 
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повноважень; принцип найменшого впливу (децентралізація); принцип 

оптимізації управління; принцип ефективної організаційної структури 

( гнучкість, адаптивність ). 

Слід зазначити, що принципи управління персоналом, які 

відображені у роботах більшості науковців, в основному стосуються 

професійного та ділового аспектів діяльності людей на підприємствах, 

але не мають спрямування на працівника, як на особистість, тобто 

людина розглядається як ресурс підприємства – виробничої системи, а 

не як особистість із власними психологічними особливостями, 

потребами, мотивами, цінностями, відносинами, тобто головний 

суб’єкт управління. 

Розглядаючи соціально-психологічні принципи управління 

персоналом туристичних підприємств в кризових умовах, то цьому 

питанню автори приділяють все більшу роль в дослідженнях, тому що 

мова йде про інструменти, які дозволяють керівникам туристичного 

підприємства впливати на персонал та отримувати від нього 

відповідний результат, що забезпечить ефективність управління 

організацією взагалі, й в умовах кризи зокрема. Так, деякі науковці [3, 

с. 91-94] виділяють наступні принципи управління персоналом в 

умовах антикризової діяльності підприємства: інтеграції персоналу 

туристичних підприємств; оптимізації кадрового потенціалу 

організації, підтримки прагнення до незалежності; надання персоналу 

більшого динамізму; формування унікального кадрового потенціалу 

кризової організації; орієнтації на професійне ядро кадрового 

потенціалу організації; системності в роботі щодо розвитку персоналу; 

компліментарності управлінських ролей у кризовій ситуації в 

організації. 

Дослідження процесів кризових явищ, і їх соціально-

психологічну особливість в туристичних підприємствах , дозволяє 

виділити принципи поведінки персоналу які є обов’язковими до 

виконання. Не можна не погодитися із думкою В. Бовикіна , що 

система управління персоналом є ефективною, якщо в будь-яких 

ситуаціях вона дозволяє керівникам максимально ефективно 

управляти кожним працівником [4, с. 129], а це неможливо без 

наголосу на розвиток творчих та креативних здібностей персоналу. 

Виходячи з цього, стає очевидним, що в умовах антикризового 

менеджменту в системі управління персоналом підприємств 

туристичного бізнесу необхідно приділяти увагу індивідуальному 

підходу до кожного працівника з урахуванням його соціально-

психологічних особливостей. Виникає необхідність виокремлення 

принципів управління персоналом туристичної організації в умовах 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

83 

антикризового менеджменту з урахуванням його соціально – 

психологічних аспектів. 

Принципи управління персоналом в умовах антикризової 

діяльності підприємства повинні базуватися на загальних принципах 

управління персоналом та специфічних принципах управління 

кадрами на підприємствах туристичної галузі. Доцільно розглянути, як 

основні принципи управління персоналом в кризових умовах, які є 

обов’язковими для виконання та базуються на загальних принципах 

антикризового менеджменту й на загальних принципах управління 

персоналом:  

1. системності в роботі щодо розвитку персоналу; 

2. ієрархічності та зворотного зв’язку ; 

3. колегіальності в управлінні; 

4. оптимального поєднання централізації та децентралізації; 

5. горизонтального співробітництва; 

6. правової та соціальної захищеності; 

7. відповідності інтелектуальних та професійних навичок 

вимогам до певного типу роботи на туристичному підприємстві (тур 

операторська та тур агентська діяльність); 

8. контролю завдань. 

В рамках даного дослідження вбачається за необхідне виділити 

принципи поведінки персоналу в кризових умовах за напрямами, що 

враховують соціально-психологічні аспекти антикризового 

менеджменту:  

1) створення сприятливого соціально-психологічного клімату 

підприємства (принцип соціально – психологічної єдності колективу; 

принцип задоволення роботою і колективом; принцип згуртованості 

колективу; принцип збігу ціннісних орієнтацій окремих працівників з 

ціннісними орієнтаціями всього колективу та організації в цілому);  

2) підвищення рівня комунікаційних зв’язків в організації 

(принцип взаємодії з іншими людьми в спільних проектах; принцип 

доступності інформації про діяльність та стан підприємства для всіх 

працівників);  

3) забезпечення потрібної реакції персоналу на зміни, що 

відбуваються ( принцип ефективної організаційної структури); 

4) запобігання та усунення конфліктних ситуацій на 

підприємстві (принцип лояльності);  

5) підтримка соціальної активності працівників (принцип 

надання персоналу більшого динамізму; принцип опори на розвиток 

творчих та креативних здібностей працівника та його 

самоорганізацію). 
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Слід зазначити , що виокремлення та дотримання в рамках 

антикризової діяльності туристичних підприємств вище зазначених 

спеціальних принципів управління персоналом в кризових умовах, які 

поділяються на основні й такі , що враховують соціально – 

психологічні аспекти антикризового менеджменту, може забезпечити 

підвищення ефективності антикризових заходів підприємств 

туристичного бізнесу. Результати дослідження направленні на 

забезпечення практичного результату від підвищення ефективності 

антикризових заходів підприємства та розробку рекомендацій 

керівникам туристичних підприємств щодо їх ефективного 

застосування. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ДОСВІД 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Одним із базових завдань освіти на всіх етапах її розвитку 

залишається соціалізація особистості як складний процес та результат, 

унаслідок якого відбувається успішна взаємодія особистості та 

суспільства задля розв’язання ключових проблем як власне 

особистісного, так і загалом суспільного розвитку. 

Сьогодні все більше уваги в сучасних педагогічних науках 

приділяють питанням інклюзивного навчання осіб з інвалідністю на 
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всіх рівнях освіти. Завдяки тісній співпраці громадських організацій з 

сучасною системою управління освітою, активному включенню в цей 

процес закордонних донорів та партнерів за останні 7 років вдалося 

домогтися значних зрушень у питаннях організації інклюзивного 

навчання у системі дошкільної та шкільної освіти. Традиційна 

професійна спеціальна освіта теж поступово переорієнтовується на 

нові цілі та принципи навчання осіб з інвалідністю. Інертною і 

нечутливою до змін залишається система вищої освіти.  

Причини недостатньої включеності системи вищої освіти у 

процес формування інклюзивного суспільства є різними.  

По-перше, недостатня увага до цієї ланки освіти з боку 

громадського сектора та невключення нагальних питань інклюзивного 

навчання у законотворення пояснюється намаганням поступово 

розвивати інклюзію: спершу дошкільна освіта, потім шкільна і тільки 

потім, якщо вистачить часу і вектори державної політики не зміняться, 

– вища. Здавалося б, у цьому є своя логіка, однак на практиці ми 

викидаємо з процесу повноцінної освіти тисячі хлопців та дівчат, які 

бажають навчатися у виші вже сьогодні, а не тоді, коли настане черга 

вищої освіти у системі глобальних змін. Що отримуємо в результаті? 

Студент, який має ті чи інші навчальні бар’єри, змушений боротися з 

ними самотужки або ж іти на навчання в єдиний на сьогодні 

інклюзивний вищий навчальний заклад – Університет «Україна», що, 

на щастя, має достатньо широкий спектр спеціальностей та добре 

представлений у різних регіонах України. Однак така ситуація є 

ненормальною, кожен вищий навчальний заклад на сьогодні може 

забезпечити необхідні умови для усунення ключових навчальних 

бар’єрів та забезпечити необхідний методичний, психологічний та 

соціальний супровід для такого студента упродовж усього процесу 

навчання. 

По-друге, недостатня увага до проблем навчання осіб з 

інвалідністю у вищому навчальному закладі викликана свідомою 

дискримінацією абітурієнтів з інвалідністю та їхнього права на вищу 

освіту. Побутують дві протилежні, проте однаковою мірою шкідливі 

думки про навчання осіб з інвалідністю у виші та його ефективність: 

все одно така людина не буде працювати за професією, бо 

неспроможна ні на що, крім грубої фізичної праці, а тому потрібно: 1) 

відсіяти такого абітурієнта задля збереження його ж і нашої рівноваги;  

2) вчити таку людину абияк, не акцентуючи на його професійних 

якостях, даруючи з жалощів оцінки і не зважаючи на результативність 

такого навчання. Таке ставлення до осіб з інвалідністю ставить під 

удар усю систему інклюзивної освіти саме тому, що не забезпечує 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

86 

базової функції освіти – соціалізації. 

Отже, проблема навчання осіб з інвалідністю у вищій школі є 

достатньо актуальною й потребує глибокого й усебічного охоплення. 

Зупинімося детальніше на основній меті та способах її реалізації – на 

проблемі соціалізації осіб з інвалідністю під час навчання у вищому 

навчальному закладі. 

Під соціалізацією зазвичай розуміють «комплексний процес 

засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які 

дозволяють йому бути повноправним членом суспільності» [3]. 

Соціалізація – багатовимірний процес. Зазвичай виділяють первинну і 

вторинну, групову, гендерну, організаційну [1]; адаптивну та 

неадаптивну [2] соціалізації. Розрізняють різні процеси соціалізації 

залежно від її агента: сімейна, навчальна, позанавчальна, стихійна та 

ін. [2]. 

Соціалізація є двостороннім процесом: взаємодією особи та 

агента соціалізації, постійним процесом навчання-учіння в 

найширшому сенсі.  

Критерії соціалізованості особистості розглядаються сьогодні на 

різних рівнях, однак ми зупинимося на успішності взаємодії особи та 

суспільства та можливості одночасного розв’язання проблем 

особистості та суспільства як базовому критерії ефективності 

соціалізації. 

Стосовно студентів з інвалідністю їхня соціалізація буде 

успішною, якщо знято всі психологічні та власне соціальні бар’єри на 

шляху до опанування такою особою професії, подальшого 

працевлаштування та успішної професійної діяльності, і, як наслідок,  

ефективного включення такої особи у сім’ю, колектив, громаду. 

Реалізація поставленої мети наштовхується на низку труднощів. 

Насамперед потрібно розуміти, що студент з інвалідністю – 

дуже широке поняття. Насправді кожна ситуація – це окрема 

педагогічна проблема. Так, є загальні рекомендації, що дозволяють 

виробити певну стратегію побудови взаємодії зі студентом з 

порушенням слуху, зору, людиною на візку, особою, що має наслідки 

ДЦП або порушення мовлення. Однак на практиці особа з інвалідністю 

може зовні не потребувати жодних додаткових технологічних умов, а 

може навпаки мати потребу одночасно і в супроводі, і в перекладі на 

жестову мову тощо. На нашу думку, найбільш ефективним способом 

взаємодії з особами з інвалідністю є винятково індивідуальний підхід, 

що базується на низці рекомендацій, але загалом розглядає такого 

студента не з погляду його неспроможності, а з позицій вибору 

оптимальних методів навчальної та позанавчальної взаємодії. 
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По-друге, важливим фактором соціалізації студентів з 

інвалідністю є одночасна робота і з особою з інвалідністю, і з агентами 

соціалізаційного впливу: однокурсниками та одногрупниками, 

викладачами, батьками. Тільки у комплексі можна повною мірою 

забезпечити ефективне розв’язання більшості проблем, що виникають 

у процесі навчання. 

На практиці робота з іншими студентами, що формують 

навчальне середовище особи з інвалідністю, повинна бути системною. 

Наприклад, Вінницький інститут Університету «Україна» запровадив 

за рахунок варіативних дисциплін вибору навчального закладу 

вивчення курсів «Інвалідність та суспільство» й «Українська жестова 

мова». «Інвалідність і суспільство» читається у першому семестрі 1 

курсу, «Українська жестова мова» упродовж усього першого року 

навчання». Обидві дисципліни є практично орієнтованими і 

передбачають широке залучення слухачів до тренінгів, виконання 

практичних завдань, перегляду тематичних фільмів. За результатами 

вивчення цього курсу вже наприкінці 1 семестру першокурсники 

кардинально змінюють первинні установки агресивної або 

співчутливої поведінки до своїх колег з інвалідністю, легше 

включаються у процес комунікації, активніше взаємодіють з 

оточенням. 

Не менш важливою є постійна робота із сім’єю такого студента, 

залучення їх до психологічних тренінгів, семінарів, лекцій. 

Робота з викладачами не обмежується тільки тими, хто викладає 

у групах, де є студенти з інвалідністю. Увесь персонал інституту 

залучено до проведення щомісячних семінарів щодо формування 

інклюзивного освітнього середовища. На таких семінарах 

обговорюються актуальні проблеми, викладачі діляться своїм 

позитивним досвідом та методичними напрацюваннями; систематично 

вивчають базові жести української жестової мови. 

По-третє, соціалізація студентів з інвалідністю під час навчання 

у вищому навчальному закладі на практиці означає постійний 

комплексний супровід такого студента. Для розв’язання цієї проблеми 

найбільш ефективним є створення у вищому навчальному закладі 

спеціального підрозділу, що опікується навчанням осіб з інвалідністю. 

Орієнтовна структура такого підрозділу: фахівець з інклюзивного 

навчання, дефектолог, перекладачі-дактилологи, соціальний психолог, 

соціальний реабілітолог. Для кожного студента з інвалідністю повинна 

бути розроблена індивідуальна програма навчання, що орієнтована на 

максимально безбар’єрне навчання, а також активне включення такої 

особи у поза навчальну виховну, гуртково-пошукову, творчу 
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діяльність у контексті спеціальності, що здобувається. 

Залучення студентів з інвалідністю до позанавчальної діяльності 

на практиці має значно вищий ефект для соціалізації, аніж сам процес 

учіння-навчання. Саме під час творчої діяльності, самовираження, 

практичної взаємодії з навколишнім світом та людьми формуються 

найбільш стійкі соціальні навички. 

Отже, соціалізація осіб з інвалідністю під час навчання у 

вищому навчальному закладі є важливою ланкою соціалізації 

особистості у дорослому віці. Соціалізація в умовах вишу – це завжди 

двостороння взаємодія, а тому всі заходи, спрямовані на досягнення 

цієї мети, повинні бути спрямовані як на особистість зокрема, так і на 

агентів соціуму, що із нею постійно взаємодіють. Ефективна 

соціалізація можлива тільки завдяки комплексному впливу на індивіда 

через активне залучення його до ефективної   навчальної, творчої, 

пошукової та практичної професійної діяльності.  
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПСИХОМАЛЮНКУ СІМ’Ї 
 

Науково-практичний пошук оптимальних методів дослідження 

вікових особливостей психічного розвитку та особливостей 

міжособистісної взаємодії дітей молодшого шкільного віку є 

актуальною проблемою сучасної психології. Чималий інтерес 

практичних психологів викликають проективні методи дослідження, 

зокрема психомалюнки.  

Малюнок дає можливість дитині відтворювати в образах 

дійсність і проектувати зміст психіки у символах. У малюнку 

представлена індивідуальна інтерпретація деякої події, стосунків чи 

переживання. Сильна сторона малюнку полягає у можливостях 

поєднати зовнішній і внутрішній світи в образах, а це дає змогу 

спостерігачеві проникати у внутрішні самохарактеристики психіки 

суб'єкта [2, c. 105].  

У психологічному малюнку співіснують на рівних дві 

реальності: реальність особистісних проекцій суб'єкта сприйняття і 

реальність соціального пізнання об'єкта сприйняття. Сама процедура 

графічного відображення досвіду в певному сенсі може бути розцінена 

як ігрова, оскільки дитина має можливість «відійти» від дійсності, 

перебуваючи в дещо іншому світі власних фантазій і мрій. Творча 

зображувальна діяльність дітей багатьма сучасними дослідниками 

трактується в контексті вивчення особистості дитини, її емоціональних 

особливостей [4, c. 94]. 

Аналіз результатів дослідження за методикою «Малюнок сім’ї» 

учнів молодшого шкільного віку з низьким та високим рівнями 

тривожності вказує, що у дітей з високою тривожністю часто 

зображені всі члени сім'ї (78 %), проте, зображаючи їх поряд, діти не 

сполучають їх руки між собою, що може свідчити, що в сім'ях бракує 

позитивного психологічного контакту.  

На негативну атмосферу, що склалася у сім'ях дітей, вказують і 

малюнки, в яких фігури членів сім'ї відокремлені один від одного 

певними предметами – машиною, травою, чагарником, деревами, 

ізольовані в якомусь просторі – на килимі, у будинку, або ж 
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знаходяться на великій відстані один від одного, розділені на невеликі 

групи (мама – тато, дитина – бабуся або дитина – брат чи сестра). Такі 

малюнки характерні для 61% досліджуваних групи.  

На деяких малюнках діти зображають себе на віддалі від батьків 

(16 % респондентів), що можна інтерпретувати, як відчуття 

самотності, ізольованості, а також слабкість позитивних 

міжособистісних зв'язків. Так, 15 % досліджуваних помістили себе і 

своїх батьків в обмежений простір, що можна інтерпретувати як 

спробу дитини об'єднати сім'ю, згуртувати всіх. 

Зображення фігури мами великих розмірів (більше, ніж фігура 

тата в півтора-два рази), з широким плечима, великими руками 

демонструє владні, контролюючі відносини у сім'ї. Дитиною мама 

сприймається як домінуюча особистість, що пригнічує будь-який 

прояв самостійності та ініціативи. На таких малюнках діти зображають 

себе в останню чергу і при цьому дуже маленькими, не відповідними 

зросту, що, у свою чергу, свідчить про безпорадність, занижену 

самоповагу, невіру у власні можливості. Таке сприйняття себе і батьків 

прослідковується у 35 % випадків. 

Для ряду малюнків (15 %) характерне перебільшення розмірів 

фігури дитини, що можна інтерпретувати як відчуття суперництва і 

бажання зайняти таке ж міцне і авторитетне положення у сім'ї як мати 

(для дівчаток) або батько (для хлопчиків). 

В цілому для малюнків учнів характерна деяка відособленість в 

рамках сім'ї, емоційна холодність у відносинах, нестача тепла, 

прихильності, турботи з боку батьків або ж надмірна опіка, яка заважає 

гармонійному розвитку дитини.  

На малюнках дітей з низькою тривожністю члени сім'ї 

намальовані із сполученими руками, що є індикатором психологічного 

благополуччя, сприйняття цілісності сім'ї, включеності дитини у 

сімейну взаємодію. Така особливість характерна для 58,8 % випадків. 

Крім того, на малюнках використовуються яскраві, різноманітні 

кольори, декорування деталей одягу, прикраси, зачіски, що свідчить 

про позитивне емоційне ставлення дитини до членів сім'ї і до себе. 

Для 47,1 % малюнків дітей характерне зображення фігури 

матері більш ґрунтовно, чітко, що можна інтерпретувати як 

значущість, емоційну близькість дитини та матері. У 35,3 % малюнків 

дитина зображає більш домінуючою себе, виражаючи тим самим 

значущість власної особи, вважаючи себе важливою персоною у сім'ї.  

Проте в цій групі були малюнки, в яких дитина виявилася 

відокремленою від батьків якимись перешкодами (дерево, машина, 

камінь, квітка), що може вказувати на слабкість позитивних 
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міжособистісних зв'язків (23,5 % випадків). У 17,6% малюнків дітей 

спостерігається угрупування між членами сім'ї, де дитина знаходиться 

поряд з мамою, а тато на деякій відстані (або на камені, або на доріжці, 

або з маленькими руками), що може означати відділення себе від 

батька, прагнення дитини захиститися від його активність і 

агресивності. 

Порівняння малюнків дітей з різних груп показало, що для дітей 

з низькою тривожністю в цілому властиве більш позитивне емоційне 

сприйняття відносин, що склалися у сім'ї. В їх малюнках переважає 

прагнення до єднання, а не роз'єднаності; в них відсутнє відчуття 

безпорадності і самотності, характерне для малюнків дітей з високим 

рівнем тривожності, дітей з проблемами у спілкуванні. 

Благополуччя дитячо-батьківських відносин залежить від 

домінуючого стилю виховання: у сім'ях, де виховуються діти з 

високим рівнем тривожності, переважають такі стилі відносин, як 

«відторгнення» та «інфантилізм», зневіра у сили і можливості дитини, 

тоді як для сімей із дітьми з середнім рівнем тривожності найбільш 

характерні «визнання», «кооперація», позитивне відношення до невдач 

дитини. 

Узагальнюючи, можемо відзначити наступні результати 

методики: діти з високою тривожністю почувають напруженість у 

взаємодії з іншими, певну агресивність, страхи.  

Загалом отримані результати свідчать, що у сучасній сім’ї 

складний стан міжособистісного спілкування, особливо між батьками 

та дітьми, що приводить до збільшення рівня фрустрацій та 

невротизацій дітей, до їх неприйняття навколишнього світу та 

прагнення втекти в уявний світ.  
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ГУМАНІСТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ  

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Соціальна робота у закладах інтернатного типу завжди носить 

гуманістичний характер. Ціннісне ставлення до дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування виступає лейтмотивом усієї 

соціально-педагогічної діяльності. Робота здебільшого проводиться 

вихователями і соціальним педагогом, котрий відіграє в таких 

установах роль матері та батька, до того часу, поки вони самі не підуть 

у життя. Це дуже клопітка праця. Сферу діяльності складають 

правовий захист і соціальний, а найголовніше - це виховання таких 

дітей. Маємо багато літературних прикладів з життя дітей в 

інтернатних установах. Це і «Педагогічна поема» А.С. Макаренка, 

повість Н. Сороки-Росінського «Республіка Шкід». У своїй повісті Н. 

Сорока-Росінський зміг описати життя вихованців у довоєнний період. 

Він посвятив людей у буденні проблеми дітей, що залишились без 

батьківського піклування. Ознайомлення з цими творами дозволило 

глибше зануритися у внутрішній світ вихованців, про глибоко гуманне 

ставлення педагогів, розумних, відповідальних людей яким 

доводилося знаходити вихід з ситуацій, підбираючи 

найоптимальніший підхід. Не менш складні умови випали на долю 

соціальних працівників і в наш час. Турбота про наше майбутнє і 

подолання такого ганебного явища, як соціальне сирітство є 

невідкладним завданням, що потребує підготовки кваліфікованих 

фахівців, компетентних у багатьох галузях знань. Адже соціальна 

робота в інтернатних закладах здійснюється соціальними 

працівниками, соціальними педагогами, соціальними психологами, 

педагогами-вихователями, медиками. Діяльність соціального педагога 

в таких закладах є надзвичайно різноманітною. Соціальний працівник  

займається правовим захистом дітей, піклується про їх усиновлення, 

відстоює права у суді, допомагаючи  таким дітям в складних життєвих 

обставинах. Соціальний працівник повинен у своїй роботі 

дотримуватись моральних та етичних принципів. Свою діяльність він 

здійснює згідно з етичними цінностями, кодексом, положеннями, 

закріпленими в чинному законодавстві України. Соціальний педагог в 
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інтернатних закладах виконує різні ролі: захищає права та інтереси 

людини; виступає учителем соціальних умінь, консультантом, агентом 

з питань соціальних змін; організатором змістовного дозвілля; 

керівником практики студентів. 

У суперечливих умовах державотворення України найбільш 

незахищеними виявилися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, вихованці дитячих будинків та шкіл-інтернатів різного типу. 

На сучасному етапі законом, що визначає правові, організаційні, соціальні 

засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, є Закон України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування». Відповідно до цього Закону діє ціла система 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

медичні, навчальні, виховні заклади, заклади й установи праці та 

соціального захисту населення, в яких проживають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування. Створюються дитячі будинки 

сімейного типу, удосконалюється інститут прийомної сім’ї. 

Після здійснення моніторингу ми визначили, що протягом 2010 

року в Україні до дитячих будинків було направлено 2,4 тис. 

вихованців, до шкіл-інтернатів – 3 тис., до будинків дитини – 5 тис. 

дітей. Робота у закладах для дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування спрямована на  навчання дітей мистецтву 

ефективної взаємодії з соціальним оточенням, соціально-психологічна 

адаптація вихованця дитячого будинку чи школи-інтернату. 

Виконуючи роль консультанта, соціальний педагог використовує 

інформацію, спеціальні знання для надання допомоги  дітям у 

розв’язанні їхніх  життєвих проблем, а також організаціям, установам 

для налагодження ефективної взаємодії, розробки та реалізації різних 

соціальних програм. Діяльність соціального педагога є різноплановою, 

стосується усіх сторін життя вихованця. Це і контроль над навчально-

виховним процесом, його прогнозування та планування. Соціальний 

педагог проводить індивідуальну роботу з вихованцем, яка 

відстежувала б та забезпечувала його нормальний фізичний та 

розумовий розвиток. Як висококваліфікований спеціаліст, працюючи в 

інтернатних закладах для дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, повинен орієнтуватися на такі пріоритети: 

вірити в цінність кожної дитини; дотримуватися принципу 

конфіденційності; не давати обіцянок, які не можна виконати; 

надавати усім працівникам закладу методичну та інформаційну 

підтримку, допомогу з питань захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, їх соціальної адаптації і 
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соціалізації. Соціальний педагог повинен бути гуманним, чесним, 

толерантним. Тоді він зможе досягти значних успіхів у своїй роботі, 

перетворюючи заклад, в якому працює на те місце, до якого 

прагнутиме повертатись велика кількість колишніх вихованців та 

випускників інтернатних  установ уже у якості вихователів. Отже, 

діяльність соціального педагога в таких закладах повинна базуватися 

на професіоналізмі і комплексному підході до розв’язання проблем 

вихованців. При цьому важливими соціально-педагогічними 

чинниками його продуктивної роботи є посилена увага, 

цілеспрямований вплив на вихованців, залежно від їхньої особистої 

драми, психолого-педагогічних особливостей; довго тривалість 

(порівняно з іншими виховними комплексами), у досягненні 

результатів; гуманізація, індивідуалізація, диференціація 

соціалізуючого процесу. 
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ДЕМЕНЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО 

ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ  

 

На сьогоднішній день деменція є однією з серйозних медико-

соціальних та психологічних проблем. Збільшення в популяції числа 

осіб похилого і старечого віку, зміна способу життя, зокрема характеру 

та обсягу фізичних і емоційних навантажень, раціону харчування, 

вплив низки хімічних чинників, неймовірний обсяг різної інформації 

сприяють збільшенню кількості випадків виникнення когнітивних 

порушень. За оцінками ВОЗ, зараз у світі налічується 35,6 млн. людей 

з деменцією. Це число подвоїться до 2030 року, і більш ніж потроїться 
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–  до 2050 року [2]. Тому важливим є вдосконалення методів 

профілактики та ранньої діагностики когнітивних розладів. 

Деменція –  це синдром, обумовлений захворюванням головного 

мозку –  зазвичай хронічним або прогресуючим, –  при якому 

відбувається порушення багатьох вищих коркових функцій: пам’яті, 

мислення, розуміння, мови, орієнтації, здатності до рахунку, пізнання і 

міркування. Деменція не пов’язана із затьмаренням свідомості, 

«погіршення контролю над емоційним станом, деградація соціальної 

поведінки або мотивації часто поєднуються з порушеннями 

когнітивних функцій, а іноді й розвиваються раніше них» [2, C.7]. Цей 

синдром виявляється при великій кількості захворювань, що 

викликають первинне або вторинне ураження головного мозку: 

судинна деменція, при хворобах Альцгеймера, Піка, Крейцфельдта-

Якоба, Гентінгтона, Паркінсона, Вільсона, при гіперкальціємії, 

гіпотиреозі, дефіциті вітаміну В12, дефіциті нікотинової кислоти, 

інтоксикаціях, нейросифілісі, епілепсії тощо. Хвороба Альцгеймера –  

найпоширеніша форма деменції, і на неї доводиться 60-70% всіх 

випадків. Поширені також такі форми, як судинна деменція, деменція з 

тільцями Леві й група захворювань, які відносяться до лобно-скроневої 

деменції. Між різними формами деменції немає чітких меж, і часто 

спостерігаються змішані форми.  

Деменція по-різному вражає людей –  це залежить від впливу 

хвороби і від особливостей особистості. Ознаки та симптоми, пов’язані 

з деменцією, проходять три стадії розвитку:  рання стадія –  перші рік 

або два;  середня стадія –  з другого по п’ятий роки; пізня стадія –  

п’ятий рік і наступні роки. Ці періоди є лише приблизним орієнтиром 

–  іноді стан людей може погіршуватися швидше, іноді повільніше. 

Слід зазначити, що не у всіх осіб з деменцією обов’язково виявляються 

усі нижченаведені симптоми (табл.1) [1-3].  

Таблиця 1 

Типові симптоми у осіб з синдромом деменції 
Рання стадія Середня стадія Пізня стадія 

 Забудькуватість, 

особливо стосовно 

останніх подій 

 Труднощі при 
спілкуванні, наприклад 

при доборі слів 

 Втрата орієнтації у 
знайомій місцевості 

 Втрата уявлення про хід 
часу: час доби, місяць, 

рік, сезон 

 Труднощі при прийнятті 

 Сильна забудькуватість 

стосовно недавніх подій 

та імен людей 

 Труднощі в оцінці часу, 
дати, місця та подій 

 Втрата орієнтації у 
будинку чи у суспільстві 

 Зростаючі труднощі при 
спілкуванні (мовлення і 

розуміння) 

 Потреба допомоги для 
догляду за собою 

 Дезорієнтованість у часі 

та просторі 

 Труднощі в розумінні 

того, що навколо 
відбувається 

 Нездатні орієнтуватися в 
будинку 

 Нездатні впізнавати 
родичів, друзів і знайомі 

предмети 

 Нездатність самостійно 
харчуватися  
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рішень та у поводженні з 
грошима 

 Труднощі при виконанні 
складних робіт вдома 

 Настрій та поведінка: 

зменшується  активність 
та мотивація, втрачається 

інтерес до певної 

діяльності та занять; 
зміни настрою; депресії, 

тривожність; 
роздратованість та 

агресія 

(туалет, миття, 
одягання) 

 Нездатні впоратися з 
приготуванням їжі, 

прибиранням або 

покупками 

 Нездатні до безпечного 

проживання наодинці 

без допомоги 

 Зміни в поведінці: 

безцільне ходіння, 
повторення питань, 

вигуків, нав’язливість, 

порушений сон, слухові 

та зорові галюцинації   

 Неналежна поведінка 
вдома чи в суспільстві: 

розторможеність, 

агресія 

 Зростаюча потреба в 
допомозі для догляду за 

собою (користування 
ванною і туалетом) 

 Можливі мимовільне 

випорожнення і 
сечовипускання 

 Труднощі в пересуванні  

 Зміни в поведінці 

посилюються: агресія до 
особи, яка доглядає; 

невербальне збуждення 

(нанесення стусанів, 
ударів, пронизливі крики 

або стогони) 

 

Цікавим, у контексті нашого дослідження є суб’єктно-

середовищний підхід до розуміння буття людини С. К.Нартової-

Бочавер [5], головним конструктом якого є «Пcихологічний простір 

особистості» – суб’єктивно значущий фрагмент буття, що визначає 

актуальну діяльність і стратегію життя людини. 

Він містить комплекс фізичних, соціальних і суто 

психологічних явищ, з якими людина себе ототожнює. Ці явища 

стають значущими у контексті психологічної ситуації, набуваючи для 

суб’єкта особистісного сенсу, і охороняються усіма доступними йому 

фізичними та психологічними засобами. Провідним у феноменології 

психологічного простору є стан його меж – фізичних і психологічних 

маркерів, які відокремлюють область особистого контролю і 

приватності однієї людини від іншої. Простір з цілісними межами 

С.К.Нартової-Бочавер називає суверенним, тому що володар може 

підтримувати свою особисту автономію, а простір з порушеними 

межами – депривованим, тобто позбавленим можливістю управляти 

взаємодією зі світом.  

Структурно особистісний простір має шість вимірів й 

відповідно типів меж: I – власне тіло, (комфорт, харчова поведінка, 

секс), II – територія (житло, кімната, ділянка), III – особисті артефакти 

(одяг, комп’ютер, авто, особисті речі, гроші), IV – часовий режим 

(звички, планування, жайворонок-сова, першість), V – соціальні 

зв’язки (референтна група, родичі, друзі) та VI – цінності (цінності, 

світогляд, смаки, вподобання). Цей простір рухливий, залежить від 

інтенсивності та осмисленості життєдіяльності: розширюється на 

стадії життєвого пошуку, стабілізується та урівноважується при 
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знаходженні відповіді та стягується при виникненні надцінної ідеї [5].  

Таблиця 2 

Види меж можливостей за О. І.Кузьміною 
№ Критерій для визначення Види меж та їх характеристика 

1.  За місцем відображення 

у структурі свідомості 

Межі «Я-концепції», пізнання, досвіду, знання, емоційно-

вольової регуляції, цілеспрямованості, ставлення до світу і 
до себе; на рівнях свідомості, (виділених В.П. Зінченко) – 

духовному, біодинамічному та рефлексивному 

2.  За місцем відображення 
у структурі діяльності 

Межі, що є  обмеженнями мотиваційно-потребової сфери 
діяльності (бажань, інтересів, переконань, прагнень тощо); 

межі в цілепокладанні (обмеження прогнозу, планування, 

здійснення вибору через нестачу інформації, відсутність 
алгоритмів); обмеження в цілереалізації, тобто власно 

діяльності (у ситуації невизначеності, наприклад при появі 

чогось нового, невідомого старі способи здійснення 
діяльності, необхідні для досягнення мети, виявляються не 

дієвими); межі оцінювання і самооцінювання на будь-

якому з рівнів діяльності в умовах досягнення успіху або 
невдачі, відсутності алгоритмів оцінки, помилки 

оцінювання, неадекватності самооцінки 

3.  За типом зв’язку 

суб’єкта з межею  
 

Об’єктивні – існують незалежно від суб’єкта, 

визначаються властивостями об’єкта, зовнішніми 
умовами; суб’єктивні – залежать від суб’єкта, 

визначаються тим, як суб’єкт відображає обмеження 

4.  За походженням  Трансльовані ззовні (інтеріоризовані межі); генеровані 
самим суб’єктом (екстеріоризовані межі). Наприклад, 

самозаборона, перешкоди конгруентності – види захисту в 

концепції К. Роджерса, феномен проекції 

5.  За локусом усвідомлення  Зовнішні –  приписуються суб’єктом зовнішньому світу як 

джерелу меж; внутрішні – приписуються суб’єктом 

своєму внутрішньому світу: людина вважає, що вона є 
автором обмеження 

6.  За динамічними 

властивостями  

Рухомі й нерухомі, сталі й гнучкі, міцні й крихкі, межі-

магніти, межі-буфери, подвійні межі тощо 

7.  За ступенем 
адекватності 

відображення меж 

суб’єктом  

Реальні, що відповідають дійсності; ілюзорні – не 
відповідають дійсності в результаті помилки 

відображення (суб’єкт може придумувати неіснуючі 

перешкоди або спотворювати наявні) 

8.  За темпоральними та 
імовірнісними 

характеристиками 

Межі минулого, актуальні, потенційні, віртуальні 

9.  За способом подолання  Реальне або уявне; активне-пасивне подолання 

10.  За функціональною 

ознакою 

Межі-каталізатори (спонукають індивіда до подолання, є 

додатковим джерелом мотивації «зняття» меж); межі- 

інгібітори (пригнічують активність: зовнішні вимоги, не 
прийняті індивідом, батьківські заборони, директиви); 

межі-маркери (позначають межі віртуального стану, вихід 

за межі якого не є актуальним для досягнення мети) 
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Під час критичних моментів межі можуть втрачати міцність, а 

особистість регресує до методів самовираження у минулому, 

наприклад до психосоматики чи імпульсивних вчинків. До 

характеристик простору належать його обсяг, форма, кількість вимірів, 

збережуваність. Особистісний простір розвивається у онтогенезі та 

взаємопов’язаний з іншими якостями особистості. Психологічний 

простір – кумулятивна якість, він розвивається з віком у бік 

розширення. Порушенення й підтримання меж закріплюються у Я-

концепції і виражаються у об’єктивній поведінці людини, даючи 

оточуючим сигнали стосовно того, яку частку простору людина готова 

розділити з іншими, а яку розраховує натомість отримати від інших. 

Збережуваність простору та міцність його меж дає людині 

переживання суверенності, автономності, свободи, відчуття 

впевненості, безпеки, довіри до світу [5].  

Поняття «межа» у психологічній теорії та практиці щодо 

деменції є надзвичайно важливим та потребує окремого розгляду. На 

основі рефлексивно-діяльнісного аналізу О. І.Кузьміна [4, C.210]. 

виявляє види меж можливостей, знання яких сприяє ефективній роботі 

фахівців у психотерапії. 

Усвідомлення будь-яких з перерахованих вище видів меж 

призводить до виникнення і переживання людиною протиріччя «Я-

обмежене» – «Я-безмежне», якщо межа відображає перешкоду в 

значущій для неї діяльності та викликає бажання її подолати. Таким 

чином, можно виокремити в окрему групу межі різних видів «Я»: 

ідеального та реального, спонтанного та рефлексивного, діючого, 

мислячого, пізнаючого тощо. У ситуації невизначеності людина здатна 

вийти за межі «актуального Я» у новий вимір та стати 

«трансцендентним Я», відкритим до нових віртуальних можливостей. 

Посередництвом децентрації фокус уваги зміщується з «Я» на нові 

розширені можливості, на пізнання істини як «Я-загального», частини 

людства та культури. Надалі відбувається повернення до «реального 

Я», проте збагаченого новими закономірностями та можливостями. 

Такий діалектичний процес взаємопереходів різних видів «Я» та 

протиріч між «Я-обмежене» та «Я-безмежне» характерний для 

суверенного простору особистості. 

Теорія суверенності використовувалася нами у практиці 

індивідуальної та групової роботи з клієнтами. Зокрема, ми розробили 

авторську методику «Зустріч з особистісним простором» для 

діагностики збереженості особистісних меж і якостей простору та 

подальшої психотерапевтичної роботи. Техніка передбачає такі 

основні змістовні елементи: mindfulness-медитація «Мій простір: тут і 
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тепер»; зображення особистісного простору за схемою та змістовне 

наповнення (листок А4 з кругом, що містить 8 секторів-вимірів 

простору: власне тіло, територія, особисті речі, часовий режим, 

соціальні зв’язки, цінності, смаки, сектор без назви; рефлексія за 

наповненням простору (обговорення у групі); Лабан-робота з 

простором, робота з полярностями (великі-малі рухи; сильні-легкі 

рухи; швидкі-повільні рухи; вільний потік-зв’язаний потік); 

танцювально-рухова техніка «Слова-дії» (бігти, крутитися, стояти, 

згинатися, розширювати, зменшувати тощо); перенесення досвіду 

розширення простору на малюнок (папір А3, фарби, пензлики); 

рефлексія щодо внутрішніх та зовнішніх меж простору «Я хочу і я 

можу»; формування групового простору  (папір А1, клей, фарби тощо). 

Отримані результати давали змогу клієнту наочно побачити та 

усвідомити проблеми з межами простору, зруйновані та збережені 

сектори, їх змістовну наповненість, а психологу – передбачити якість 

та сутність психологічних проблем, які переживає суб’єкт. Крім того, 

форма та наповненість простору є інформативними щодо ресурсів, 

типових засобів стихійного психологічного опанування та подолання 

проблем.  

Аналіз особистісного простору клієнтів з деменцією виявляє 

такі закономірності: ригідна фіксація на певних способах 

середовищного самовираження; порушення меж простору, зокрема 

розриви через відсутність певного сектору; звуження особистісного 

простору загалом; негармонійність форми простору; нерівномірна 

питома вага секторів; неможливість розширити кількість секторів; 

ригідне перенесення форми та стилю кругу простору при нових 

розширених умовах (більший формат паперу, відсутність формальних 

інструкцій, зміна засобу малювання). Доволі високий зв’язок 

осмисленості життя з такими вимірами простору як власне тіло, 

соціальні зв’язки, особистісна територія. Адже «серйозні екзистенційні 

кризи проявляються в утраті звичних засобів самопідтвердження, їх 

зміні та набутті нових онтологічних мов, що особливо виразно 

проявляється у процесі переживання криз зрілості, які нормативно 

супроводжуються переживанням просторово-часової недоречності» [5, 

С. 267]. 

Наразі первинна профілактика деменції повинна орієнтуватися 

на вирішення завдань, що визначаються з огляду на наявні фактичні 

дані. Зокрема, це протидія факторам ризику розвитку судинних 

захворювань, включаючи діабет, гіпертензію та ожиріння у 

середньому віці, куріння і відсутність фізичної активності. Проте 

найвагомішими профілактичними засобами є розширення меж 
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власного особистісного простору: баланс між турботою про себе та 

про близьких і оточуючих; зосередження на позитивних сторонах 

власного життя, надання собі права на відпочинок та різноманітні 

ресурсні справи; прийняття відповідальності за власне життя; 

визначення нових цілей та шляхів їх досягнення; взаємодія з молодими 

та енергійними людьми; дослідження та пізнання нового про власне 

тіло, територію, часовий режим, особисті речі, соціальні зв’язки, 

цінності, смаки, вподобання, про надбання Цивілізації та Культури; 

додавання нових форм громадської та фізичної активностей; присутнє, 

свідоме та креативне буття; гумористичне ставлення до життєвих 

проблем.  

Згідно дослідженням ВОЗ деменція немає жодного відношення 

до нормальних процесів старіння. Старечий вік –  час активної та дуже 

інтенсивної роботи людини над структуруванням особистісного 

простору посередництвом знаходження нових смислів, інтегрованості 

думаючої, прагнучої, бажаючої, почуттєвої частин Я, гармонізації 

зовнішніх та внутрішніх меж Я.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНО-ЕМОЦІЙНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ З ПОВНИХ І НЕПОВНИХ СІМЕЙ 

 

Розлучення батьків є травмуючою подією у житті підлітків. 

Крім особливих вікових переживань, вони почуваються розгубленими, 

пригніченими, вразливими через суттєві зміни у соціальному оточенні. 

Чимало суперечностей виникає у зв’язку з новим складом життя, 

інакшим доходом родини, переїздом тощо.  

Проблемі психологічних наслідків розлучення у житті підлітків 

присвячено чимало науково-практичних досліджень Титова Б.Я., 

Машкової Л.Т., Райс Ф., Фігдор Г. та інших. Водночас, недостатньо 

вивчені відмінності особистісно-емоційних особливостей підлітків з 

повних і неповних сімей [2, c. 18]. 

У нашому дослідженні взяли участь підлітки з повних і 

неповних сімей у кількості 80 осіб, які навчаються у восьмому та двох 

дев’ятих класах Вінницьких шкіл. Як неповні сім'ї нами також 

розглядаються сім'ї після розлучення. 

Діагностика особистісно-емоційних особливостей проводилася 

за допомогою скороченого багатофакторного опитувальника 

дослідження особистості (СБОО). На початковому етапі обробки 

даних, отриманих у результаті діагностики за методикою СБОО, була 

проведена факторизація і виділено 3 фактори [1, c. 63]: 

 «Афективність»: шизофренія – психастенія – параноя – 

гіпоманія. Даний фактор характеризує людей образливих, упертих, 

працьовитих, винахідливих, щирих, наївних, сором'язливих, 

сентиментальних, незадоволених, що відрізняються гнучкістю розуму, 

винахідливістю, оригінальністю суджень, творчим багатством, 

дотепністю, широтою інтересів, говірких, ініціативних, 

самовпевнених, схильних до ризику. 

 «Ригідність»: іпохондрія – істерія (негативний полюс) – 

депресія − шкала соціальної бажаності. Він включає такі показники, як 

дратівливість, тривожність, скромність, сором'язливість, вразливість, 

незадоволеність собою, труднощі в ухваленні рішень, уникнення 

конфліктів, повільність, ригідність. 

 «Дезадаптованість»: психопатія – приховання 
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психопатологічних ознак – соціальна нормативність. Люди, що мають 

високі показники за даним фактором, характеризуються недостатнім 

саморозумінням і адаптаційними можливостями, бажанням приховати 

свої недоліки. Переживають тимчасову дезадаптацію. 

За результатами діагностики індивідуально-емоційних 

особливостей на вибірці підлітків, які виховуються в неповних сім'ях, 

були отримані такі дані, а саме: високий рівень афективності 

демонструють 35 % досліджуваних  (14 осіб), середній – 45 % (18 

підлітків), низький – 20 % (8 осіб); високий рівень ригідності виявлено 

у 8 досліджуваних (40 %), середній - у 8 осіб (40 %), низький - у 8 осіб 

(20 %), високий рівень дезадаптивності спостерігається у  10 осіб (25 

%), середній - у 30 осіб (75 %), низького не виявлено (рис. 1). 

 
Рис. 1. Розподіл особистісно-емоційних особливостей дітей 

розлучених батьків 

Отже, можна зробити висновок про те, що в групі підлітків з 

неповних сімей переважають середні рівні вираженості за всіма 

виділеними  чинниками, але спостерігається перевага у бік високих 

значень.  

У вибірці підлітків з повних сімей  спостерігається наступна 

вираженість факторів, що характеризують особистісно-емоційні 

особливості: високий рівень афективності не виявлено в жодного 

підлітка, середній рівень демонструють 90 % досліджуваних (36 осіб), 

низький – 10 % (4 осіб). Високий рівень ригідності також не виявлено, 

проте, середній рівень спостерігається у 32 підлітків (80 %), низький - 

у 4 осіб (20 %). Висока дезадаптивність властива 1 людині (5 %), 

середній рівень - 15 досліджуваних (75 %), низький - 4 особам (20 %) 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл особистісно-емоційних особливостей підлітків з 

повних сімей 

Отже, у групі підлітків, які виховуються в повних сім'ях, також 

переважає середній рівень вираженості всіх факторів, але 

спостерігається перевага у бік низьких значень. 

У групі підлітків із неповних сімей переважають середні рівні 

вираженості за всіма факторами, що характеризують особистісно-

емоційні особливості (афективність, ригідність і дезадаптивність). Але 

спостерігається перевага у бік високих значень. У групі підлітків, які 

виховуються в повних сім'ях, також переважає середній рівень 

вираженості всіх факторів, але спостерігається перевага у бік низьких 

значень. 

Наше дослідження не вичерпує усієї проблеми вивчення 

емоційного становлення підлітків у повних та неповних сім’ях і 

потребує подальшої розробки 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

 

Функціональні порушення постави є досить поширеною 

патологією опорно-рухового апарату та спостерігається близько 70% 

студентів вищих навчальних закладів. Розповсюдженість порушень 

постави у студентів зумовлена складністю організації роботи і 

відсутністю оптимальних методик фізичного виховання у школах, де 

закладаються підвалини формування постави[7, с.135]. Окрім цього, 

автори стверджують, що це пов’язано із низькою мотивацією молоді 

до занять фізичною культурою [2, с.235].  

Рівень фізичної підготовленості студентів значною мірою 

залежить від спрямованості учбового процесу, його структури, методів 

і засобів їх реалізації, об’єктивного педагогічного контролю. 

У вищих навчальних закладах для покращення адаптації 

студентів до специфічних умов навчального процесу використовується 

стандартна програма з фізичного виховання. Однак вона не вирішує 

проблеми покращення фізичного здоров’я молоді, тому що не 

спрямована на вдосконалення аеробної продуктивності, яка, зумовлює 

адаптивні можливості організму. 

На жаль, спеціальні заняття, які використовуються для корекції 

постави, передбачають лише їх вплив на морфофункціональний стан 

опорно-рухового апарату і не передбачають вдосконалення 

функціональних можливостей організму. 

Так, йдеться про систему організаційно-методичних заходів по 

корекції і профілактиці функціональних змін постави на навчальних 

заняттях. Ю. І. Ретивих [6,с.22] запропонував методику профілактики 

захворювань і корекції опорно-рухового апарату, яка базується на 

комплексі взаємопов’язаних і послідовно виконуваних вправ на трьох 

етапах.  

Відомо про доцільність використання комплексної  програми 

для зміцнення «м’язового корсету» при порушеннях постави у 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

105 

студентів[5, с.220]. 

Для зміцнення м’язового корсету застосовується специфічні 

технології, з використанням вправ загальнорозвиваючих і силових 

вправ «симетричного» і «асиметричного» спрямування, а також вправи 

на рівновагу та координацію [1, с.25].  

Про високоефективність у корекції порушень постави елементів 

плавання та комплексів фізичних вправ у воді, зокрема аквафітнесу, 

стверджує Карась Т. Ю. [1, с.34] Оздоровча дія  засобів плавання 

обумовлена активізацією найважливіших функціональних систем 

організму, однак вплив на аеробну продуктивність описаний не був. 

Кочетковою Т. М. [3, с.123]була запропонована програма фізичного 

виховання студенток із застосуванням найбільш ефективних методик 

аеробіки  

Деякі дослідники намагалися використовувати засоби фізичного 

виховання, які були спрямовані не лише на покращення 

морфофункціонального стану опорно-рухового апарату, але й 

функціонального стану інших систем організму, зокрема на функцію 

дихальної системи [4, с.12].  

Висновки: 

1. Для покращення здоров’я студентів із порушеннями постави, 

необхідний комплексний підхід. 

2. В літературі відсутні чіткі методичні рекомендації, щодо 

покращення фізичної та функціональної підготовленості студентів, які 

мають порушення постави, засобами фізичного виховання. Тому 

пошук нових технологій і форм профілактики і боротьби з наслідками 

порушення постави, які передбачають одночасну корекцію постави та 

функціонального стану студентів, є актуальним і потребує глибокого 

вивчення.  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ ЯК ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ 

СЛУХУ 

 

Люди із функціональними обмеженнями здоров’я – одна із 

соціально незахищених груп в Україні. Залежно від хвороби або 

характеру відхилення в розвитку виділяють різні категорії таких 

людей: сліпі і слабкозорі, з розумовою відсталістю, з порушеннями 

мови, з порушенням слуху та опорно-рухового апарату. Особи, які 

мають значні проблеми фізичного, психічного, інтелектуального 

розвитку, здобувають особливий медичний статус – «інвалід». 

В умовах, що склалися, держава має виступити гарантом 

захищеності таких людей, взяти на себе обов’язок забезпечення їм 

умов для нормального життя, навчання, професійної підготовки, 

адаптації та інтеграції в соціальне середовище. Тому надання якісних 

послуг для осіб з інвалідністю набуває особливої актуальності та 
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значущості. 

Сучасна соціальна політика держави, українські законодавчі 

акти щодо людей з відхиленнями у розвитку наближаються до 

міжнародних стандартів, які покликані створити оптимальні умови для 

їх інтеграції в суспільство, надати рівні можливості для навчання, 

отримання інформації, соціального обслуговування та подальшого 

працевлаштування. 

Аналізуючи законодавчу політику України, можна 

констатувати, що за останні роки на державному рівні були вжиті 

певні заходи щодо ратифікації та реалізації ряду міжнародних 

правових документів, що стосуються захисту прав людей з 

інвалідністю. Так, у статті 2 Конвенції про права осіб з інвалідністю 

зазначено, що «дискримінація за ознакою інвалідності» означає будь-

яке розрізнення, виключення чи обмеження з причини інвалідності, 

метою або результатом якого є применшення або заперечення 

визнання, реалізації або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини 

й основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, 

культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері [1]. Дискримінація 

також не повинна стосуватися і мовної ознаки, оскільки поняття 

«мова» відповідно до даного правового документувключає мовленнєві 

й жестові мови та інші форми немовленнєвих мов [1]. 

Відповідно до принципів цієї Конвенції, щоб надати людям з 

інвалідністю можливість вести незалежний спосіб життя й усебічно 

брати участь у всіх аспектах життя, держави-учасниці вживають 

належних заходів для забезпечення особам з інвалідністю доступу 

нарівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації 

та зв'язку, а також до інших об'єктів і послуг, відкритих або таких, що 

надаються населенню, як у міських, так і в сільських районах. Ці 

заходи повинні поширюватисяна інформаційні, комунікаційні та інші 

служби, зокрема електронні служби та екстрені служби. 

В ієрархії законодавчих актів вищий щабель займає Конституція 

країни, відповідно до статті 24 громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом й не можуть мати 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками [2]. 

Зміна соціально-економічних умов в суспільстві знаходить 

відображення в реформуванні змісту державної політики та неминуче 

тягне за собою зміну і доповнення в законодавчій базі. Відповідно 

змінюються цільові групи населення, які потребують допомоги, 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

108 

реформуються нормативи і механізми їх соціального захисту. 

Однією з таких цільових груп є категорія осіб з порушенням 

слуху, які мають особливості комунікації, що, на думку кандидата 

психологічних наук Л.З. Сердюка, значною мірою ускладнюють їхні 

контакти з оточенням, обмежують участь у суспільному житті, 

негативно позначаються на особистісному розвитку, викликають 

почуття неспокою, невпевненості в собі, призводять до формування 

комплексу меншовартості, егоцентричної спрямованості тощо [5]. 

На подолання вище вказаних бар’єрів спрямований Закон 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», в 

якому у статті 23 зазначено, щооргани державної влади та органи 

місцевого самоврядування забезпечують можливість комунікації 

інвалідів з порушенням слуху в органах, установах та закладах 

соціального захисту населення, правоохоронних органах, пожежної 

безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров'я, 

навчальних закладах тощо [3]. Та, на жаль, норма відповідного закону 

в частині забезпечення комунікації осіб з порушенням слуху не 

виконується в повному обсязі, тому що мова спілкування нечуючих 

громадян України не має статусу державної.  

У низці країн Європи, а також у США та Канаді доволі багато 

зроблено щодо формування та зміцнення суспільного становища 

жестової мови. Статус жестової мови на конституційному рівні 

зафіксовано у Фінляндії, Австрії, Чехії, Словаччині, Іспанії, на 

національному рівні жестова мова визнана у Великобританії, Італії, 

Франції, Греції, Німеччині, Швеції, Норвегії, невизначено статус 

жестової мови у Польщі, Румунії, Болгарії [4]. 

Послуговуючись позитивним досвідом європейських країн 

щодо адміністративного обслуговування, у Вінниці пройшлонавчання 

першої експериментальної групи працівників «прозорих офісів», які 

протягом трьох місяців опановували мову жестів у рамках проекту  

«Включення людей з інвалідністю у процеси реформ». Вінниця стала 

першим містом в нашій державі, у якому надання послуг для осіб з 

порушенням слуху набуло якісно нового позитивного змісту. Відтепер 

на європейському рівніпрацівники «прозорих офісів» зможуть 

обслуговувати людей з порушенням слуху та надавати їм інформативні 

послуги без допомоги перекладача жестової мови. 

Поширення вінницького досвіду навчання жестовій мові 

працівників соціальної сфери в інших містах України вплинуло на 

активізацію дій щодо статусу української жестової мови. 1 листопада 

2016 року відбулося перше засідання робочої групи з розробки 

проекту Закону про українську жестову мову, головною метою якого є 
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– становлення на державному рівні основоположних прав та свобод 

особи з порушеннями слуху в Україні, безперешкодне використання 

жестової мови в усіх сферах життєдіяльності, а також визначення 

статусу та регламенту роботи перекладачів жестової мови в нашій 

державі. 

Отже, позитивні зрушення в процесі соціалізації осіб з 

порушенням слуху логічно знайшли відображення, на сьогодні,у 

затвердженні Державної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2020 

року», метою якої є забезпечити реалізацію прав і задоволення потреб 

осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, поліпшити умови 

їх життя згідно з Конвенцією. 
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http://ru.wiki.lp.edu.ua/sites/default/files/dissertations/files/Dyser_Lozynska

%20%281%29.pdf. 

5. Сердюк Л. З. Психологічний захист і адаптація студентів з 

інвалідністю у ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. З. Сердюк – Режим 

доступу до ресурсу : http://www.vmurol.com.ua/upload/ 

Naukovo_doslidna%20robota/Elektronni_vidannya/Act_problemi/2007/3_5

_2007/4.pdf. 
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ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЕМОЦІЙНІ СТАНИ 

ЮНАКІВ 

 

Введення поняття емоційного інтелекту у психологічну науку 

сприяло інтенсивному зростанню кількості наукових досліджень, 

спрямованих на вивчення даного феномена [2]. Проте з’ясування 

зв’язку емоційних станів та емоційного інтелекту .юнаків є 

малодослідженим.  

Студентське життя характеризується динамічністю 

стресогенних та кризових умов. Найбільш складними періодами для 

студентів вважаються: період входження до нової навчальної групи, 

перша сесія (І курс), середина («екватор») навчання (ІІІ курс), 

випускний період (ІV-V курси) [2]. У зазначені періоди особливого 

впливу набувають стресогенні фактори, що викликають стани 

напруженості, дискомфорту, загального зниження настрою [4]. 

Зокрема, на наш погляд, на емоційні стани студентів в ці періоди має 

вплив їх емоційний інтелект. 

Мета статті дослідити динаміку емоційних станів студентів в 

процесі навчання залежно від рівня емоційного інтелекту. У 

дослідженні були задіяні студенти І-V курсів (n=150). 

Процес управління емоціями пов'язаний з проблемою 

співвідношення раціонального та емоційного функціонування 

особистості. У теорії М. Боуена ступінь злитності/роздільності 

емоційної та інтелектуальної систем відображається в категоріальному 

понятті: «диференціація Я». Низький рівень  диференціації Я 

характеризується домінуванням емоційної системи над 

інтелектуальною (незалежно від рівня абстрактного інтелекту), менш 

вираженими є пластичність та адаптивність; стрес призводить до 

дисфункціональних розладів. Високий рівень диференціації Я полягає 

в автономному, кооперативному функціонуванні інтелектуальної та 

емоційної систем; у даному випадку характерними є адаптивність, 

стресостійкість, незалежність від емоційних настроїв оточення [1]. 

О. Саннікова виокремлює способи виходу з кризової ситуації, 

які залежать від співвідношення емоційного та раціонального 

компонентів вибору стратегій копінг-поведінки: домінування 

емоційного компоненту характеризується імпульсивністю, 
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ускладненістю вибору; домінування раціонального компоненту 

пов'язується з  аналітичністю, розумінням ситуації [3]. 

Недостатньо вивченим є питання стосовно способів подолання 

дискомфортних емоційних станів (фрустраційних, депресивних) осіб із 

різним рівнем емоційного інтелекту. Поряд із тим, наводяться 

переконливі дані щодо зниження інтенсивності переживань 

негативних емоцій (страху, гніву, сумування), рівня тривожності, 

депресивності, у звязку з підвищенням рівня емоційного інтелекту. 

Суперечливим є питання стосовно стресостійкості осіб із 

високим рівнем емоційного інтелекту. У ряді робіт показано, що 

високий рівень сформованості емоційного інтелекту характеризується 

стресозахисними властивостями [4], поряд із тим, зустрічаються 

скептичні припущення щодо вірогідності виникнення дистресу в осіб 

із високим рівнем окремих складових емоційного інтелекту. 

Наприклад, існує точка зору, що високий рівень здатності до 

розуміння емоцій інших може провокувати в напружених ситуаціях 

посилення депресивності, песимізму, суїцидальних думок у звязку з 

підвищеною чутливістю як до позитивних, так і до негативних 

емоційних проявів інших людей [5].  

Загалом, у науковій літературі зазначається, що стратегії 

психологічного подолання можна тренувати [6; 8], що може сприяти 

розвитку стресозахисного потенціалу осіб із різним рівнем емоційного 

інтелекту. 

Отже, не зважаючи на велику кількість недостатньо зясованих 

питань, можна констатувати регулятивну роль емоційного інтелекту в 

подоланні стресових станів. Підвищення рівня емоційного інтелекту 

сприяє посиленню комфортності емоційного самопочуття.  

Аналіз динамічних показників депресивності залежно від рівня 

емоційного інтелекту виявив суттєві розбіжності у результатах. 

Зокрема, емоційне самопочуття студентів з високим рівнем емоційного 

інтелекту є більш комфортним, порівняно з іншими групами: найнижчі 

показники депресивності зафіксовано у групі з високим рівнем 

емоційного інтелекту, до того ж наприкінці року спостерігається 

зниження депресивності; тоді як найвищі показники, з тенденцією до 

подальшого підвищення, виявлено у групі студентів з низьким рівнем 

емоційного інтелекту. 

Виявлено, також, гендерні особливості прояву депресивності 

залежно від впливу взаємодії факторів рівня емоційного інтелекту та 

курсу навчання – на початку навчального року показники 

депресивності юнаків, які навчаються на середніх курсах (ІІІ-й, ІV-й 

курси) виявилися підвищеними, порівняно зі студентами молодших 
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курсів. Поряд із тим, у дівчат подібного ефекту не виявлено. Вірогідно, 

криза середини навчання, пов'язана з розчаруванням у зробленому 

професійному виборі [5], загрожує передусім представникам чоловічої 

статі, оскільки у суспільстві вони більше зорієнтовані на вибір 

«справи» життя, порівняно з особами жіночої статі. 

Загалом, зіставлення отриманих результатів дає підстави 

констатувати більш диференційований характер зв’язку між 

показниками депресивності та емоційного інтелекту у дівчат, ніж у 

юнаків. Більш високий рівень депресивності спостерігається у дівчат з 

низьким рівнем емоційного інтелекту, тоді як у юнаків з таким же 

рівнем емоційного інтелекту показники депресивності суттєво не 

вирізняються. 

Отже, встановлено розбіжності у показниках депресивності 

залежно від рівня емоційного інтелекту та взаємодії факторів статі та 

курсу навчання. 

Також на сонові вимірювань було встановлено підвищення 

показників соціальної фрустрованості у студентів протягом 

навчального періоду, залежно від рівня емоційного інтелекту. За 

отриманими даними, найвищі показники фрустрованості зафіксовано у 

групі студентів з низьким рівнем емоційного інтелекту, найнижчі – у 

студентів з високим та середнім рівнями емоційного інтелекту. 

Також, було з'ясовано, що показники соціальної фрустрованості 

підвищуються у зв'язку з курсом навчання. За даними повторних 

вимірювань, показники соціальної фрустрованості виявилися 

підвищеними у досліджуваних з низьким рівнем емоційного інтелекту 

як на початку, так і наприкінці навчального року; при цьому найвищі 

показники фрустрованості спостерігаються у студентів І, ІІІ та V 

курсів навчання. 

Показники соціальної фрустрованості студентів-

першокурсників виявилися підвищеними на початку навчального року, 

що обумовлено стресогенністю первинного адаптаційного періоду. 

У досліджуваних з високим рівнем емоційного інтелекту 

соціальна фрустрованість поступово знижується протягом навчального 

року; у досліджуваних з низьким рівнем емоційного інтелекту 

фрустрованість дещо знижується в період сесії та знов досягає 

високого рівня наприкінці року. Ці дані засвідчують регулятивну роль 

емоційного інтелекту в процесі адаптації: в стресогенний період 

первинної адаптації у студентів з високим рівнем емоційного інтелекту 

самопочуття є більш комфортним, ніж у студентів з середнім та 

низьким рівнями.  
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Зниження соціальної фрустрованості студентів-першокурсників 

під час першої навчальної сесії можна пояснити незначним впливом 

стресогенних факторів в цей період у звязку із введенням кредитно-

модульної системи навчання. 

Стресогенність періоду первинної адаптації студентів-

першокурсників суттєво пов'язана з процесом входження до 

новоствореної студентської групи, розподілом статусних 

внутрішньогрупових позицій. У ході дослідження було виявлено, що 

рівень соціальної фрустрованості одногрупниками досягає більш 

високого рівня у досліджуваних з середнім та низьким рівнями 

емоційного інтелекту. 

У досліджуваних з високим рівнем емоційного інтелекту 

соціальна фрустрованість взаєминами з одногрупниками поступово 

знижується протягом періоду входження до новоствореної групи; у 

студентів з середнім та низьким рівнями емоційного інтелекту 

соціальна фрустрованість є більш вираженою, і дещо підвищується 

протягом зазначеного періоду. Ці дані свідчать про наявність 

емоційної напруженості у взаєминах з одногрупниками серед 

студентів з середнім та низьким рівнями емоційного інтелекту, що 

може утруднювати процес внутрішньогрупового спілкування. 

На третьому курсі підвищення показників фрустрованості 

зафіксовано наприкінці року, при цьому найвищі показники виявлено 

у групі з низьким рівнем емоційного інтелекту. 

У студентів п'ятого курсу показники соціальної фрустрованості 

виявилися вище на початку року; найвищі показники також 

зафіксовано у групі студентів з низьким рівнем емоційного інтелекту. 

Отримані дані показали, що дискомфортне емоційне 

самопочуття переважає у студентів з низьким рівнем емоційного 

інтелекту, що обумовлено нерозвиненістю здатності до розуміння та 

управління власними емоціями. 

Отже, не зважаючи на велику кількість недостатньо зясованих 

питань, можна констатувати регулятивну роль емоційного інтелекту в 

подоланні стресових станів. Підвищення рівня емоційного інтелекту 

сприяє посиленню комфортності емоційного самопочуття. Таким 

чином, встановлено вплив емоційного інтелекту на сферу емоційного 

самопочуття особистості, зокрема на емоційні стани та встановлено 

залежність їх від емоційного інтелекту у юнаків. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ АТО В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Необхідність розв’язання проблем реабілітації учасників АТО 

нині є одним з найбільш значущих питань, якому приділяється значна 

увага в засобах масової інформації та яка виноситься на порядок 

денний засідань урядових комітетів і громадських організацій. 

Багатогранність завдань соціальної реабілітації та професійної 

адаптації постраждалих в АТО потребує ефективного функціонування 

цієї системи.  

На весні поточного року чергового разу обговорювалися 

проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби. 
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Актуальність проблеми обумовлена соціально-політичними умовами 

країни та змінами, які в них відбуваються.  

У найбільш загальних рисах соціальна адаптація передбачає 

освоєння норм і правил соціального середовища, пристосування до 

нових соціальних умов і завершується - реалізацією прав на працю, 

вільний вибір роботи та отримання справедливої і задовільної 

винагороди за неї і в результаті – достойні умови життя. 

У зв’язку із змінами умов виконання бойових завдань 

змінюється характеристика громадян, які потребують соціальної 

адаптації. Законами України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

передбачений вичерпний перелік підстав для звільнення з військової 

служби в особливий період. Всі, хто повертається із зони бойових дій, 

потребують психологічної реабілітації. Особливої уваги потребують 

поранені і покалічені. Варто наголосити на необхідності надання 

психологічної допомоги членам сімей військовослужбовців, які 

загинули, пропали без вісти, перебувають у заручниках, поранених і 

покалічених. Сім’я перша приймає на себе всю біль солдата, що 

повернувся з війни і досить довго витримує цей тиск. 

Сьогодні близько 10-12% звільнених зі служби потребують 

професійної перепідготовки та удосконалення професійних знань з 

можливим в подальшому працевлаштуванням. п.5 ст. 8 Закону України 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» передбачає право на соціальну та професійну адаптацію 

військовослужбовців, які звільняються у зв'язку із скороченням штатів 

або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я. 

Фахівцями визначено, що у разі необхідності соціальну та професійну 

адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх 

зверненням. Правда, не визначено, яка необхідність зумовлює 

настання такого права, до кого можна звертатися і хто сплачує такі 

послуги. Лише в другій половині жовтня на виконання 

вищезазначених державних програм були оголошені тендери, однак на 

санаторно-курортне лікування постраждалих учасників 

антитерористичної операції виділено всього 990528,74 грн., на послуги 

з психологічної реабілітації виділено 3085404 грн., але тавіть такі 

незначні суми освоїти до кінця фінансового року майже не можливо, 

це свідчить про те, що держава дуже мало уваги приділяє поверненню 

учасників АТО до нормального життя. 

Бюджетною програмою призначені кошти на заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції (АТО) та забезпечення 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

116 

постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням. 

Самий віддалений аналіз зазначеної норми свідчить про її 

невідповідність законодавству ні по статусу, ні по характеристикам 

соціальних послуг, ні по характеристикам, власне, осіб, що отримують 

послуги. Водночас, Закон України «Про соціальні послуги» не 

виокремлює будь-які категорії громадян за професійною чи 

соціальною ознаками. За Законом соціальні послуги надаються всім 

громадянам, які перебувають у складних життєвих умовах. Як це не 

прикро, та програма соціальної професійної адаптації у другому 

півріччі  поточного року взагалі не фінансується. 

З іншого боку, військовослужбовці не виділені в окрему 

специфічну категорію. Усвідомленої відповіді на виклики сьогодення 

у сфері соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби, на 

жаль, немає. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

ще від 18 грудня 2013 року (зі мінами у червні 2014 року) Концепція 

Державної цільової програми соціальної і професійної адаптації 

військовослужбовців, які підлягають звільненню, та осіб, звільнених з 

військової служби, на період до 2017 року не актуалізована, до 

логічного завершення не доведена, а програма не розроблена. А цей 

документ при всій своїй неоднозначності містить концептуальні 

відповіді на низку питань. Принаймні психологічний, правовий, 

професійний компоненти соціальної адаптації, працевлаштування не 

знаходяться в одній логічній послідовності, а вибудувані в певному 

взаємозв’язку. 

Одним із основних елементів системи соціальної адаптації 

покликані бути відповідні органи державної влади заклади та установи 

різноманітних форм власності, громадські і міжнародні організації, які 

позиціонуються себе замовниками і надавачами відповідних 

соціальних послуг. В Україні створено і протягом тривалого часу 

успішно функціонує декілька моделей установ – центри на базі ВНЗ, 

фонди, громадські організації, установи приватного характеру тощо. 

Ця діяльність вже давно стала бізнесом у хорошому її розумінні, а для 

когось – справою всього життя. Водночас, існуюча практика засвідчує 

відсутність ефективної координації діяльності, взаємодії по об’єкту, 

напрямах, формах і методах роботи. Державна служба України у 

справах ветеранів та учасників АТО обмежена у своїх можливостях по 

статусу, повноваженням, кадровому забезпеченню, центральні органи 

виконавчої влади не бачать своєї ролі у цій діяльності, система 

функціонує не тому що, а всупереч створеним умовам. 

Інформаційне забезпечення процесу соціальної адаптації 

перебуває у такому ж стані, як і вся інформаційна сфера в країні. 
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Досвід роботи зі звільненими свідчить про вкрай низьку правову 

культуру, відсутність належних знань про свої права, існуючу 

соціальну інфраструктуру, її повноважень і можливостей. 

Стан соціальної адаптації військовослужбовців в Україні на 

сьогодні характеризується наступним чином: 

1. Теорія питання розмита, ґрунтовних соціальних досліджень 

та узагальнень цей напрям, на жаль, не отримав. Існуючі технології 

окремими осередками діють в окремо взятих районах України, і 

використовуються лише окремим суб’єктами. Узагальнена 

всеукраїнська модель соціальної адаптації, якою ми пишались 10 років 

тому, зупинилася у своєму розвитку на десятиріччя.  

2. Законодавча і нормативно-правова база соціальної адаптації 

відсутня, до реалій і запитів сьогодення не адаптована, а й створює 

передумови для корупції і розкрадання коштів. 

3. Фінансові механізми недосконалі, елементи системи існують 

лише за рахунок міжнародної допомоги. 

4. Загальне адміністрування системи відсутнє, жоден 

центральний орган виконавчої влади не бере на себе відповідальності 

за організацію соціальної адаптації в цілому. Руйнація Департаменту 

соціальної та гуманітарної політики знищує невеличкі паростки 

розуміння проблеми в Міністерстві оборони. 

Одночасно з цим у вищих навчальних закладах України існує 

необхідна навчальна і методична база для перепідготовки звільнених з 

військової служби, є зацікавленість керівництва та професорсько-

викладацького складу в подальшій участі в цій роботі. Керівництво 

«вишів» висловлює готовність і в подальшому організовувати заняття 

у військових містечках і гарнізонах, місцях постійної дислокації 

військових частин.  

Однак, в чергове виявляється загальна проблема ВНЗ – 

комплектування груп і подальше працевлаштування. Очевидна 

необхідність цілеспрямованої та індивідуальної роботи на вході і на 

виході курсу з перепідготовки, зокрема, з роботодавцями. На фоні 

цього неоціненним є набутий досвід окремих навчальних закладів з 

працевлаштування випускників і їхнє супроводження протягом 

певного періоду часу після закінчення навчання. 

Незважаючи на всі складності, які існують на сьогодні, в країні 

достатньо ефективно діє модель, створена Міжнародним фондом 

соціальної адаптації (МФСА), де за рахунок норвезької підтримки, 

перенавчання і решту соціальних послуг отримує значна кількість 

військовослужбовців, звільнених з військової служи, членів їхніх 

сімей. В рамках даної програми залучена більше десятка навчальних 
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закладів по значній території України, в першу чергу це в західних, 

південних і центральних регіонах країни. Завдяки зусиллям 

громадськості в рамках цього проекту відбувається не лише 

перенавчання, а й, з перемінних успіхом, працевлаштування 

військовослужбовців. 

Існує й модель соціальної адаптації, створена за підтримки 

НАТО в рамках Military Career Management Trust Fund. Проект ОБСЄ в 

2016 році закритий. 

Які ж необхідно зробити кроки? 

1. На порядок денний необхідно поставити розробку 

Державної цільової програми соціальної адаптації, якою передбачити 

перш за все розробку теоретичних і правових основ її функціонування, 

а також дати відповіді на нинішні виклики та загрози, спланувати 

необхідні організаційні заходи. Розв’язанню проблем сприяло б 

створення робочої групи по опрацюванню пропозицій.  

2.  Слід акцентуалізувати і посилювати психологічну 

складову соціальної адаптації. 

3.  Потрібно розвивати набутий досвід. Соціальна адаптація 

розпочиналася із 72-годинних курсів ліквідації комп’ютерної 

безграмотності, пройшла шлях до 500-годинних курсів перепідготовки 

у кращих ВНЗах і навряд чи варто повертатися до профанації ідеї.  

4.  Вкрай необхідна індивідуалізація і професіоналізація 

процесу комплектування груп і працевлаштування курсантів.  

Соціально-психологічні аспекти життєдіяльності військ, 

психологічний комфорт людини під час служби і після неї мають 

віднайти своє відображення в програмах розвитку формувань сектору 

безпеки і оборони та соціальної сфери країни в цілому і стати 

обов’язковим елементом службової кар’єри військового. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВАГІТНИХ ЖІНОК, ЯКІ 

ПЕРЕЖИЛИ ДОСВІД ДОВІЛЬНОГО ПЕРЕРИВАННЯ 

ВАГІТНОСТІ. 
 

За даними закордонних та вітчизняних досліджень основними 

порушеннями в постабортний період виступають порушення 

емоційної сфери, переважно тривожного та депресивного кола. Жодна 

тема, що стосується абортів, не є такою табуйованою, як та, що 

ненароджена дитина, на якій би стадії розвитку вона не знаходилася, є 

від початку людиною, а також та, що після аборту настає розплата для 

жінки  – докори сумління та безмежне почуття провини. 

Марія Сімон на засіданні юридичного союзу «Право на життя», 

оцінюючи психо – емоційні характеристика жінок, довела до відому 

слухачів, що не буває аборту без ризику. У кожної з двох жінок із 

трьох опитаних після штучного переривання вагітності спостерігалися 

каяття, відчуття провини, страх або важкі депресії. У взаєминах між 

партнерами часто виникали ненависть, байдужість, капризи та депресії 

в сексуальному плані. Жінка після аборту не відчувала себе 

звільненою, навпаки, довгі роки не знаходила внутрішнього спокою та 

стабільності. Багато жінок, що зробили аборт, страждають за своє 

непродумане рішення місяці, роки іноді навіть все життя. Душевні, 

психічні та фізичні рани швидко не заживають. Аборт – це завжди 

смерть, незворотна та непоправна [4]. 

Мета нашого дослідження: представити результати 

формувального експерименту під час психологічного супроводу 

вагітних жінок, які пережили досвід довільного переривання вагітності  

Нами було проведено дослідження у якому фокусувалась увага  

на жінках, яких можна віднести до так званої групи ризику у зв'язку з 

наявністю в їх анамнезі постабортного синдрому, а також зважаючи на 
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присутність у цих жінок психологічних особливостей переживання 

вагітності, таких як тривожна ідентифікація вагітності зі страхом, 

занепокоєнням, які періодично поновлюються; підвищена чутливість 

до зовнішніх подразників, незадоволена потреба в стосунках, 

наповнених взаєморозумінням [2]. 

Ряд виділених нами особливостей (тривожний або ігноруючий 

стиль готовності до материнства, низький рівень свідомості життя, 

високий рівень тривожності) ми позначили як мішені психологічного 

впливу при проведенні програми психологічного супроводу вагітних 

жінок, які перенесли досвід аборту [1]. Керуючись принципом 

цілісного ставлення до вагітності, вважали  за необхідне вести 

психологічну роботу з вагітною жінкою на декількох рівнях: 

когнітивному, поведінковому, емоційному [5]. А також 

використовувати широкий спектр методів і форм групової, 

індивідуальної, тілесно-орієнтованої психотерапії та арт-терапії.  

Програма психологічного супроводу вагітних жінок, які 

перенесли аборт включає в себе чотири блоки: діагностика прийняття 

досвіду вагітності, індивідуальне консультування, заняття в групах в 

третьому триместрі вагітності, діагностика прийняття тілесного 

досвіду вагітності після проходження програми [3]. 

У формувальному експерименті взяли участь 30 вагітних жінок, 

які пережили досвід довільного переривання вагітності. 15 жінок 

склали експериментальну групу і 15 – контрольну. Учасницям 

експериментальної групи було запропоновано проходження Програми 

супроводу вагітних жінок, які перенесли аборт. По завершенню 

соціально-психологічного тренінгу учасницям експерименту було 

запропоновано повторне діагностування за методикою 

«Смисложиттєві орієнтації» . 

Якісний та кількісний аналіз, здійснений нами по закінченню 

формувального експерименту, виявив позитивні зміни у 

смисложиттєвих орієнтаціях жінок особистості. 

За результатами, наведеними у табл.1., ми спострегігаємо 

зміщення результатів у вагітних жінок, учасниць формувального етапу 

експерименту у бік зростання показників «Шкала осмисленності 

життя», усвідомленість цілей життя та орієнтації на процес. За 

критерієм Стьюдента зміни за шкалами є невипадковими. У той час, як 

результати контрольної групи не змінилися. 
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Таблиця 1 

Порівняльний аналіз змін показників психологічних ресурсів в 

експериментальній (n9=15) та контрольній групах (n10=15) 

Показники 
психологічних 

ресурсів 

Експериментальна група Контрольна група t-критерій 

Стьюдента 
за резуль-

татами 

експери-
ментальної 

групи 

1 замір 

до тренінгу 

2 замір 

після 
тренінгу 

1 замір 2 замір 

x ±σ x ±σ x
±σ 

x ±
σ 

1. Цілі життя 32,77±4,97 40,38±6,24 30,87±5,07 31,7±5 3,5; р≤0,01 

2. Процес життя 32,02±4,64 38,8±6,14 33,52±4,32 33,02±4,7 2,7 р≤0,05 

3. Результативність 26,51±4,3 27,3±4,3 27,01±3,87 26,91±4,33 1,05 

4. Локус-контролю Я 21,97±3,27 38,58±4,4 22,04±4,54 21,97±4,27 4,27; р≤0,01 

5. Локус-контролю 

Життя 

31,5±5,33 33,7±6,01 33,2±4,63 33,5±3,33 1,35 

6. Осмисленість життя 106,19±13,6 111,76±16 105,2±12,2 105,19±13,6 2,86; р≤0,01 

За результатами формувального експерименту ми отримали 

позитивні зрушення в учасників тренінгу за параметрами 

усвідомленості цілей життя (t=3,5; р≤0,01), поточних виборів, що 

зумовлюють активну життєву позицію (t=2,7; р≤0,01) та процес 

зміщення на інтернальний локус-контроль Я (t=4,27; р≤0,01) та 

індивідуалізацію осмисленості життя загалом (t=2,86; р≤0,01). 

Водночас, варто зазначити, що зміни в учасниць контрольної 

групи не значущі за параметрами результативності життя та локусу-

контролю життя. У учасників контрольної групи зміни є випадковими. 

 
Рис. 1. Порівняльний аналіз показників смисложиттєвих орієнтацій 

учасниць формувального експерименту (n10=15) 

 

Соціально-психологічний тренінг, запропонований учасницям 

виявився ефективним у розвитку самоусвідомлення жінок, їх 

рефлексивності, прийняття себе та власного життєвого досвіду. 

Орієнтація на процес в переживанні вагітності указує на усвідомлення 

жінками цінності теперішнього моменту, попри складнощі, які 

супроводжують третій триместр вагітності. 
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Психологічний супровід вагітних жінок з травматичним 

попереднім досвідом переривання вагітності полягає у діагностиці 

прийняття досвіду вагітності, індивідуальному  консультуванні, 

заняттях по «Програмі супроводу вагітних жінок, які перенесли 

аборт»,які складаються з 7 занять тривалістю по 4 години у групах в 

третьому триместрі вагітності, діагностика прийняття тілесного 

досвіду вагітності після проходження програми. 

Отримані експериментальні дані переконують у необхідності 

використання апробованої програми для подолання постабортного 

синдрому.  

Соціально-психологічний тренінг, групові психологічні вправи, 

проведені з жінками на практичних заняттях, продемонстрували 

високу результативність як найбільш оптимальний засіб психологічної 

корекції смисложиттєвих орієнтацій вагітних жінок з травматичним 

попереднім досвідом переривання вагітності. 
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ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ З РІЗНИМ 

СТУПЕНЕМ СХИЛЬНОСТІ ДО ОБМАНУ 

 

Дослідження дитячої брехні в контексті морального та 

особистісного розвитку дитини - дошкільника є актуальною 

проблемою вікової психології. Найбільш значущою ця проблема є в 

ранньому підлітковому віці, коли найбільш інтенсивно починає 

проявлятись криза перехідного віку. У цьому віці психіка підлітка 

поєднує у собі особливості як дитинства, так і юності, тому коли 

прагнення підлітка до самостійності натикається на протидію, криза 

загострюється. Тоді і виявляються такі вікові особливості як 

брехливість та злодійкуватість, які відображають і незрілі уявлення 

дитини про «межі допустимого», і невміння передбачити наслідки 

своїх вчинків [1]. 

У вітчизняній психології проблема брехні, як і правди, активно 

вивчається в зв'язку з більш загальною проблемою морально-етичного 

розвитку та емоційно-особистісними особливостями дітей [3].  

Тому, метою нашої статті є експериментального  дослідити 

емоційно-особистісні особливості дітей з різним ступенем схильності 

до обману. У дослідженні взяли участь 112 дітей у віці від 5 до 7 років. 

Відповідно до поглядів ряду вітчизняних психологів, важливу 

роль в процесі усвідомлення дитиною себе в системі соціальних 

відносин, відіграють особливості її рівня домагань і самооцінки [4]. 

Зважаючи на це, в схему дослідження були включені гра «Дитяче 

лото», спрямована на визначення рівня домагань (РД) і 

методика«Драбинка», що виявляє особливості самооцінки (ОC ) . 

Так, для виявлення рівня домагань випробуваних, з кожною 

дитиною двічі (з інтервалом в один тиждень) проводилася гра «Дитяче 

лото». Як і в роботах Р.Б.Сгеркіної, всі відповіді наших досліджуваних 

піддавалися якісному аналізу і співвідносилися з чотирма типами рівня 

домагань: перший (адекватний) тип; другий ( неадекватний) тип; 

третій (неадекватний) тип; четвертий (неадекватний) тип [4].  

Відповідно до цього результати дітей з різним ступенем 

схильності до обману були співвіднесені за чотирма типами рівня 

домагань (табл.1): 
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Таблиця  1. 

Особливості рівня домагань (РД ) дітей, з різною схильністю до 

брехні (%) (N=63) 

Групи дітей Активно 

обманюючі 

діти 

Використовують 

“тонкий” обман 

“Правдиві” діти 

РД абс. зн. у % абс. зн. у % абс. зн. у % 

1 - Адекватний 6 42,86 21 67,7 7 38,89 

2 - Занижений 1 7,14 0 0 1 5,55 

3 - Завищений 7 50 10 32,26 10 55,56 

4-Несформований 0 0 0 0 0 0 

 

Згідно таблиці 1 для половини активно обманюючих (42 %) і 

більшої частини «правдивих» дітей (45%) властивий неадекватно 

завищений рівень домагань; а в групі №2, навпаки, такий тип 

поведінки продемонстрували тільки 32,26% досліджуваних. Для таких 

дітей були характерні, з одного боку, орієнтація на високий результат, 

що проявлялося в явній переоцінці своїх реальних можливостей, з 

іншого - боязнь неуспіху, про що свідчили різкі коливання рівня 

складності обраних завдань.  

Таким чином, для більшості сильно обманюючих і «правдивих» 

дошкільнят властивий завищений рівень домагань, в той час як діти, 

що використовують «тонкий» обман, частіше більш адекватно 

оцінюють свої можливості і досягнення. Виходячи з цього, ми вважали 

за доцільне розглянути особливості самооцінки досліджуваних різних 

груп. Зупинимося на цьому детальніше. 

При аналізі особливостей самооцінки ми виділили 2 основних 

параметри: рівень сформованості за різними якостями (шкалами) і її 

загальну позитивну або негативну спрямованість.  

На наступному етапі вивчення емоційно - особистісних 

особливостей дошкільників з різним ступенем схильності до обману за 

допомогою тесту фрустрації  С. Розенцвейга визначалося ставлення 

дітей до конфліктних ситуацій. У відповідності з теорією чи іншого 

типу емоцій реагування на стрес. З цією метою за кожною групою С. 

Розенцвейга всі відповіді випробовуваних оцінювалися за двома 

параметрами: спрямованості агресії і типу. 

У першому випадку нас цікавила загальна тенденція дітей до 

переваги, тому обчислювалися середні показники по варіантам 

спрямованості агресії: відкрита агресія (Е), самозвинувачення (I) і 

беззвинувачене вирішення конфлікту (М) Рис.1: 
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Рис.1. Особливості емоційного реагування на стрес дітей з 

різним ступенем схильності до обману 

Як видно з Рис. 1., більше число висловлювань старших 

дошкільнят всіх трьох груп носять ззовні звинувачувальний характер. 

Найбільш часто такі відповіді давали «правдиві» діти (54,86 %); а у 

випробовуваних з груп №1 та №2 вони зустрічалися приблизно в 

половині всіх випадків (49,55% і 43,55% відповідно).  

Розглянемо тепер відповіді випробовуваних різних груп з 

позиції переваги того чи іншого типу висловлювань Рис.2.4: 

 

 
Рис.2. Способи вирішення конфліктів у дітей з різним ступенем 

схильності до обману 

Згідно з Рис. 2. перше місце за перевагою агресивно - 

звинучувальної позиції займають «правдиві» діти (77,78%), на другому 

- знаходяться активно обманюючі однолітки (71,43%), а на третьому - 

дошкільнята, що використовують «тонкий» обман (54,84%). 

Самозвинувачення частіше використовують активно обманюючі діти 

(21,43 %), потім «правдиві» дошкільнята ( 11,11%) і випробовувані, що 

використовують «тонкий» обман ( 9,68%). Сприйняття ситуації як 

нейтральної зустрічається у 35,48 % дітей групи № 2 , 11,11 % « 

правдивих » дошкільнят та 7,14 % активно обманюючих дітей. Таким 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

126 

чином , старші дошкільнята з неоднаковим ступенем схильності до 

обману по-різному ставляться до фруструючих впливів в ході 

міжособистісного спілкування. Звернемося тепер до аналізу «дієвого» 

компонента розв’язку ними конфліктних ситуацій. 

Відповідно до концепції З. Розенцвейга можна виділити 3 типи 

поведінки дітей у стресових умовах: акцентування на події, що 

відбулися, пошук відповідальних за ситуацію, що склалася і прагнення 

швидше вирішити виниклу проблему: 

Поведінкові особливості дітей з різним ступенем схильності до 

обману в стресових ситуаціях показані на Рис.2.: 

 

 
Рис.2. Поведінкові особливості дітей з різним ступенем 

схильності до обману в стресових ситуаціях 

Як видно з Рис.2., для багатьох старших дошкільників (42,41%, 

49,66 %, 47,57 % відповідно) першою і найбільш природною реакцією 

на конфлікт є акцентування на його підтриманні, коли вони хочуть 

з'ясувати і зрозуміти, що відбулося, і лише після достатньо повного 

орієнтування в ситуації роблять спроби активного її перетворення. 

Діти, що використовують обман, активно прагнуть різними 

способами перетворити фрустраційну ситуацію в нейтральну. На 

відміну від них, дошкільнята з групи №3 рідко пропонують більше 

одного варіанту вирішення конфлікту, при цьому, продовжуючи 

підкреслювати негативний момент ситуації, що призводить у 

більшості випадків до збереження у них стану емоційного 

дискомфорту.  

Друге місце в стресових ситуаціях у старших дошкільнят різних 

груп (32,44% , 27,49 і 37,04 відповідно) займають самозахисні реакції 

(Е). При цьому у всіх трьох випадках більша частина (58,7%, 59,2% і 

54,6% відповідно) таких відповідей пов'язана з самозвинуваченням (I). 

Друге місце по частоті займають висловлювання, пов'язані із захистом 
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себе через звинувачення іншого ( Е) - 36,8 % , 36,8 % і 41 % випадків. 

Найрідше (4,5%, 4% і 4,5% відповідно) діти з різним ступенем 

схильності до обману використовують відповіді нейтрального змісту 

(М). 

Отже, у ситуації ігрової взаємодії, що передбачає вибір між 

правдою і брехнею, діти старшого дошкільного віку в різній мірі 

схильні використовувати обман заради досягнення перемоги. 

Дошкільнята, що обманюють частіше, ніж їх «правдиві» однолітки 

сприймають конфліктну ситуацію як нейтральну, що призводить їх до 

пошуку адекватного виходу з неї і переключенню на інші види 

діяльності. «Правдиві» діти, навпаки, схильні акцентуватися на 

фруструючих моментах ситуації, що призводить до появи у них 

яскравих емоційно-негативних переживань, блокуючих загальну 

активність дитини. 
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ОЛЕНИЧ В.П., асистент кафедри психології 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ У ВНЗ 

 

Постановка проблеми адаптації започаткувала активний і 

плідний пошук підходів до розуміння її сутності, змісту, особливостей 

та шляхів ефективного впливу на підготовку спеціалістів у вищих 

навчальних закладах. Постійні зміни зовнішнього середовища 

вимагають від людини тих чи інших форм реакцій, що залежно від 

характеру адаптації можуть бути більш чи менш адекватними. У 

нашому дослідженні висвітлено соціально-психологічні особливості 

адаптації першокурсників у ВНЗ [1]. 

Методологічну основу дослідження складають загально-

психологічні положення про сутність і розвиток особистості у процесі 
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життєдіяльності (Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.П. Москалець,). На 

психологічному і соціальному рівнях підходи до проблеми адаптації 

ґрунтуються на існуванні індивідуально-психологічних теорій 

особистості (З. Фройд, А. Адлер, Е. Шпранглер, А. Маслоу). 

Дослідження проводилось на базі Вінницького соціально-

економічного інституту Університету «Україна» та охопило 31 

студента, соціально-економічного факультету, які навчаються на 

першому курсі. Під час проведення дослідження були використані такі 

методики: «Оцінка рівня нервово-психічної стійкості» (методика 

«Прогноз» за В.А. Бодровим), «Визначення способів регулювання 

конфліктів». К. Томаса, «Таблиці Шульте», «Багатофакторний 

особистісний опитувальник Р. Кэттела 16 PF», «Характерологічний 

опитувальник Леонгарда-Шмишека». В процесі проведення 

діагностики студентів, отримали наступні результати. 

Аналізуючи результати тестування студентів за методикою 

«Оцінка рівня нервово-психічної стійкості» (методика «Прогноз» за 

В.А. Бодровим) можна зробити наступні висновки: за шкалою 

достовірності, з усієї вибірки опитаних, достовірними можна вважати 

лише 2 результати тестування, адже решта студентів у своїх відповідях 

вдалися до покращення своїх особистісних рис, це свідчить про те, що 

вони бажають здаватися кращими, а ніж такими, якими вони є, (на 

їхню думку) для адекватного їх сприймання серед студентського 

колективу. 

Загальний аналіз нервово-психічної стійкості у студентів 

показує, що серед опитаних домінує нервово-психічна нестійкість, а 

також вірогідні нервово-психічні зриви, особливо в екстремальних 

умовах, про це свідчать бали від 1 до 5 в усіх опитаних студентів. 

Необхідно враховувати цей факт у навчально-виховному процесі. 

Аналізуючи результати тестування студентів за методикою 

«Визначення способів регулювання конфліктів». К. Томаса, можна 

зробити наступні висновки: стратегія «конкуренція» домінує у 

результатах 10% студентів, що свідчить про їх прагнення досягти своїх 

інтересів дещо в збиток іншим; стратегія «пристосування» домінує у 

результатах 10% студентів, що свідчить про те, що такі студенти 

можуть принести в жертву власні інтереси заради інтересів інших; 

стратегія «компроміс» домінує у результатах 30% студентів, це може 

свідчити про можливість укладення ними угоди в конфлікті на основі 

взаємних поступок; пропозиція варіантів може зняти протиріччя; 

стратегія «уникнення» домінює у результатах 5% студентів,це свідчить 

про відсутність у них прагнення до кооперації, і відсутність тенденції 

до досягнення власних цілей; стратегію «співробітництво» 
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здебільшого обрали – 45% студентів, це свідчить про те, що студенти в 

конфліктних ситуаціях здебільшого приходять до альтернативи, що 

повністю задовольняє інтереси обох сторін. 

В цілому за даною методикою результати мають позитивний 

характер, адже переважна більшість студентів в конфліктних ситуаціях 

обирають стратегію «співробітництво». 

Аналізуючи результати тестування студентів за методикою 

«Таблиці Шульте», можна зробити наступні висновки: 

 ефективність роботи (ЕР), використовуючи для підрахунку 

середнє арифметичне, результати опитаних показують середнє 

нормативне значення на одну таблицю – 40 секунд. 

 ступінь впрацьованості (СВ), хорошу впрацьованість мають 

лише 10% опитаних, 90% опитаних мають низьку впрацьованість, це 

свідчить про те, що їм потрібно більше часу для підготовки до 

конкретного завдання. 

 психічна стійкість (ПС), 85% опитаних мають хорошу 

психічну стійкість, проте 15% респондентів володіють надзвичайно 

низькою психічною стійкістю до виконання тих, чи інших завдань. 

Аналізуючи результати тестування студентів за методикою 

«Багатофакторний особистісний опитувальник Р. Кэттела 16 PF», 

можна зробити наступні висновки: 

1. Інтелектуальний блок: 

Загальний рівень інтелекту (В) – низький рівень 35%, середній 

рівень 55%, високий рівень 10%. 

Рівень розвитку уяви (М) – низький рівень 20%, середній рівень 

65%, високий рівень 15%. 

Сприйнятливість до нового радикалізму (Q1) – низький рівень 

40%, середній рівень 55%, високий рівень 5%. 

2. Емоційно-вольовий блок: 

Емоційна стійкість (С) – низький рівень 55%, середній рівень 

40%, високий рівень 5%. 

Ступінь тривожності (О) – низький рівень 45%, середній рівень 

45%, високий рівень 10%. 

Наявність внутрішньої напруги (Q3) – низький рівень 40%, 

середній рівень 40%, високий рівень 20%. 

Рівень розвитку самоконтролю (Q4) – низький рівень 25%, 

середній рівень 55%, високий рівень 20%. 

Ступінь соціальної нормованості і організованості (G) – низький 

рівень 40%, середній рівень 50%, високий рівень 10%. 

3. Комунікативний блок: 

Відкритість (А) – низький рівень 20%, середній рівень 25%, 
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високий рівень 55%. 

Сміливість (Н) – низький рівень 10%, середній рівень 35%, 

високий рівень 55%. 

Ставлення до людей (L) – низький рівень 5%, середній рівень 

50%, високий рівень 45%. 

Ступінь домінування-підпорядкованості (Е) – низький рівень 

20%, середній рівень 35%, високий рівень 45%. 

Залежність від групи (Q2) – низький рівень 45%, середній рівень 

30%, високий рівень 25%. 
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Рис. 1. Результати тестування студентів першого курсу за 

методикою «Характерологічний опитувальник Леонгарда-Шмішека» 

 

Динамічність (N) – низький рівень 10%, середній рівень 55%, 

високий рівень 35%. 

Результати тестування за методикою «Характерологічний 

опитувальник Леонгарда-Шмішека», представлені на рис. 1, на якому 

зображено всі акцентуації, які проявляються у студентів першого 

курсу та їх відсоткове співвідношення. 

Отже, основними психолого-педагогічними умовами 

оптимізації процесу адаптації студентів у ВНЗ є: 

 глибоке і всебічне розуміння викладачами і кураторами 

сутності, змісту, динаміки та особливостей адаптації студентів у ВНЗ; 
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 організація навчально-виховного процесу з урахуванням 

закономірностей адаптації студентів до різних видів діяльності у ВНЗ; 

 озброєність професорсько-викладацького складу, кураторів, 

студентського активу науково обґрунтованою методикою вивчення й 

управління процесом адаптації студентів; 

 цілеспрямована організація роботи зі студентами-

першокурсниками щодо постійного розширення і поглиблення їх 

уявлень про нові форми і методи діяльності; розвиток у них 

необхідних для цього знань, навиків та вмінь, накопичення ними 

відповідного досвіду; 

 формування у студентів психологічної установки на 

самовиховання, самоосвіту, саморегуляцію своїх дій та поведінки, 

психологічної готовності і творчої діяльності у ВНЗ. 
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ПРИДАТЧЕНКО Ю.С., студент групи ПС-61м  

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 

ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ НА СХИЛЬНІСТЬ ДО РИЗИКУ В 

УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Феномен ризику має високу актуальність та активно вивчається 

психологами (Дейнека О. С., Долнишова А. А., Журавльов А. Л., 

Корнилова Т. В., Котик М. А., Ломов Б. Ф., Петровський В. А., 

Позняков В. П., Рощин С. C., Солнцева Г. Н., Тихомиров О. Д., 

Тугорева Є. В., Хащенко В. А., Канеман Д., Козелецкий Ю., Словик П., 

Тверски А. та ін.) [1-5]. 

Схильність до ризику розглядаємо як особистісно-смислове 

утворення, що виконує регуляторну функцію у поведінці людини і 

залежне від трьох компонентів: від видів ризикових ситуацій; 

індивідуально-психологічних властивостей особистості; а також від 
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способу життєдіяльності, виконуваних особою соціально-професійних 

ролей і форм її провідної діяльності, що утворюють на різних вікових 

етапах особливу соціальну ситуацію розвитку. Остання має 

сенсоутворюючі ресурси, що впливають на схильність особистості до 

різних видів ризику. 
У емпіричному дослідженні, що мало на меті виявити 

індивідуальні відмінності схильності до ризику в різних соціальних 

ситуаціях розвитку особистості прийняло участь по 35 менеджерів та 

підприємців м.Вінниці. Третя група складалася із студентів старших 

курсів факультетів економіки і менеджменту Вінницької філії 

Київського інституту бізнесу та технологій (35 осіб). Загальний обсяг 

вибірки склав 105 осіб. Кожна група була зрівняна по статевому 

складу. На основі робіт зарубіжних (Бромлей Д., Левінсон Д., Еріксон 

Е.) і психологів школи Б. Г.Ананьєва (Степанова Є. А.), були виділені 

вікові періоди, по яких розподілені обстежені особи: юнацький вік (18-

24 років); молодість або рання дорослість (25-39 років); зрілість або 

середня дорослість (40-53 років); передпенсійний вік (54-60 років), Вік 

обстежуваних осіб варіював таким чином: у групі студентів – від 18 до 

39 років; у групах менеджерів – від 25 до 53 років; підприємців – від 25 

до 60 років. 

Методи дослідження. Для діагностики схильності до 

екстремального ризику був використаний тест-опитувач Г. Шуберта; 

для оцінки схильності до нормативно-буденного ризику – тест-

опитувач Н. Когана і М. Уоллаха. Вибрані методичні засоби для 

оцінки схильності до ризику відрізняються не лише різними за змістом 

ризикованими ситуаціями, але також і стратегіями поведінки в умовах 

ризику. У методиці Г. Шуберта ризикована поведінка можлива на 

емоційно-інтуїтивній основі, а в методиці Н. Когана М. Уоллаха сама 

ризикована ситуація розвивається поступово, тобто відсутній дефіцит 

часу, і випробовуваний повинен оцінити вірогідність ризикованої 

події, себто реалізувати раціонально-оціночні стратегії поведінки. Для 

діагностики мотивації досягнення застосований тест-опитувач А. 

Мехрабіана (у модифікації М. Ш. Магомед-Емінова); особистісні 

властивості респондентів оцінювалися по тесту-опитувачу Кеттела 

форма (С). При обробці результатів застосовувалися 

багатофункціональний критерій кутового перетворення Ф. Фішера, 

кореляційний і регресійний аналіз (Statistica 6.0). 

Отримані дані підтверджують вплив соціально-професійних, 

вікових та гендерних чинників на схильність до окремих видів ризику 

[3]. 

Розкриємо наразі за даними кореляційного аналізу 
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взаємозв’язок індивідуально-особистісних властивостей, оцінених за 

опитувачем Кеттела, і  схильності до ризику.  

1. При аналізі даних груп загалом без урахування віку і статі, 

виявлені значущі коефіцієнти рангової кореляції між особистісними 

властивостями і схильністю до ризику – у групі студентів емоційна 

стійкість пов’язана з схильністю до екстремального ризику (R=0,238), 

а також емоційна нестійкість пов’язана з нормативно-буденним 

ризиком (R=0,242). У групі підприємців схильність до екстремального 

ризику негативно пов’язана з товариськістю (R=-0,276); схильність до 

екстремального ризику у підприємців має позитивний зв’язок з 

вербальним інтелектом (R=0,242). У групі менеджерів виявлений 

негативний зв’язок схильності до нормативно-буденного ризику і 

оцінками за шкалою консерватизм-радикалізм (R=-0,243). 

Інтерпретувати ці види зв’язку досить складно, бо отримані 

коефіцієнти кореляції відносно низькі, але значущі. 

2. Емоційна стійкість по різному пов’язана зі схильністю до 

екстремального ризику в групах менеджерів, підприємців і студентів 

різного віку: у групі студентів 25-39 років зв’язок позитивний 

(R=0,842). У групі менеджерів зрілого віку (40-53 років) встановлений 

негативний кореляційний зв’язок (R =-0,335). У чоловіків-менеджерів 

зрілого віку – зв’язок позитивний (R=0,474). Можна припустити, що 

негативний зв’язок емоційної стійкості з схильністю до 

екстремального ризику характерний для менеджерів-жінок, але ця 

гіпотеза вимагає перевірки на вибірці більшого обсягу. 

3. Схильність до нормативно-буденного ризику по різному 

пов’язана з особистісними властивостями у представників різних груп, 

віку і статі. У юнацькому віці 18-24 років схильність до цього виду 

ризику позитивно пов’язана зі стриманістю (R=0,441). У студентів 

старшого віку (25-39 років) схильність до нормативно-буденного 

ризику негативно пов’язана з упевненістю у собі (R=-0,804), тобто 

схильність до ризику виражена сильніше у невпевнених у собі 

студентів, або тривожніших. 

4. У молодих підприємців 25-39 років схильність до 

нормативно- буденного ризику пов’язана з високою нормативністю 

поведінки (R=0,426). У вибірці чоловіків-підприємців (40-53 років) 

виявлені кореляційні зв’язки середнього рівня між схильністю до 

нормативно-буденного ризику і такими особистісними властивостями 

як упевненість у собі (R=0,577), підлеглість (R=-0,651), конформізм 

(R=-0,648), тобто ризиковість більше виражена у людей впевнених у 

собі, домінантних, проявляючих нонконформізм. У підприємців-жінок 

зрілого віку схильність до нормативно-буденного ризику негативно 
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пов’язана з довірливістю (R=- 0,487). 

5. У молодих менеджерів схильність до нормативно-

буденного ризику позитивно пов’язана з схильністю почуттям 

(R=0,375), а також з практичністю (R=0,334). У молодих жінок 

менеджерів (25-39 років), більш схильних до нормативно-буденного 

ризику відзначається адекватніша самооцінка (R=-0,595). Жінки-

менеджери 40-53 років виявили кореляційний зв’язок між схильністю 

до нормативно-буденного ризику і радикалізмом (R=-0,557). У 

чоловіків-менеджерів (40-53 років) встановлений зв’язок між 

розвиненою уявою і схильністю до нормативно-буденного ризику (R=- 

0,475), тобто більш схильні до нормативно-буденного ризику особи, у 

яких переважає розвинена уява. Отже, у групі молодих менеджерів 

(25-39 років) прояв оціночно-розрахункової стратегії ризикованої 

поведінки характерний для менш практичних людей, з переважанням 

розвиненої уяви. Також і у групі менеджерів зрілого віку (чоловіків) 

більш схильні до нормативно-буденного ризику особистості з 

розвиненішою уявою. 

За підсумками регресійного аналізу встановлено, що у групі 

студентів (18-24 років) є негативний вплив високої нормативності 

поведінки на схильність до екстремального ризику (Бета=-0,341 при 

р<0,02; Rl=0,32 при р<0,003), тобто, студентам, схильним до 

екстремального ризику, властиві безвідповідальність й ігнорування 

соціальних норм. Протилежний вплив індивідуальних властивостей 

особистості на схильність до ризику показують дані за шкалою Н 

«боязкість-сміливість». Так, зокрема, у групі молодих менеджерів 25-

39 років виявлений позитивний вплив цього чинника на схильність до 

екстремального ризику (Бета=-0,561 при р<0,05; R1=0,3 при р<0,006), 

тобто схильність до екстремального ризику виражена більшою мірою 

у сміливих, а не боязких менеджерів. У групі підприємців зрілого віку 

(40-53 років) ця особистісна властивість негативно впливає на 

схильність до нормативно-буденного ризику, отже вищий рівень 

схильності цього виду характерний для сміливих, а не боязких 

підприємців (Бета=-0,599 при р<0,04; R1=0,4 при р<0,01). У цій же 

групі підприємців виявлений сильний негативний вплив за шкалою А 

«замкнутість-товариськість» (Бета=-0,915 при р<0,002; R1=0,4 при 

р<0,01), тобто велика схильність до нормативно-буденного ризику 

характерна для більш товариських підприємців цієї вікової групи. 

Отже, результати досліджень переконливо свідчать про вплив 

індивідуально-психологічних властивостей на схильність до ризику в 

управлінській діяльності.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Особистісно орієнтований корекційно-освітній процес повинен 

сприяти формуванню у випускника спеціальної школи якостей, 

необхідних для життєвого та професійного самовизначення. Проте 

знання, отримані за спеціальними програмами, не завжди 

забезпечують компетентність учнів. За умов культурноорієнтованого 

підходу міжстатеві стосунки будуть сприйматися як етико-естетичне 

явище, що розвивається на основі духовного спілкування. Необхідно 

щоб підлітки навчилися розуміти сутність духовної та фізичної краси 

людини і вміли співвідносити ці два елементи із вимогами до власної 

поведінки та поведінки інших людей. 

Результати емпіричного дослідження показали, що для підлітків 

зі зниженим інтелектом характерною є гіперфемінна і гіпермаскулінна 

статеворольова поведінка, що ставить під сумнів можливості їх 

соціальної адаптації. Така поведінка переважно зумовлена 

особливостями батьківсько-дитячих стосунків у родинах, де 
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виховуються діти з функціональними обмеженнями, навчально-

виховною системою спеціальних шкіл-інтернатів і образом людей з 

вадами в розвитку, створеного засобами масової інформації.  

Для формування статеворольової поведінки підлітків з різним 

рівнем розумового розвитку була розроблена програма тренінгу 

самоприйняття із застосуванням методик школи діалогу культур. У 

пілотному дослідженні взяли участь 28 волонтерів соціально-

психологічних реабілітаційних центрів та громадських організацій 

м. Вінниці (12 хлопців та 16 дівчаток, віком 13-14 років). У пілотному 

тренінгу для підлітків з легкою розумовою відсталістю взяли участь 32 

особи (14 дівчат та 18 хлопців) віком 13-15 років.  

Виділяються такі принципи школи діалогу культур [3] як 

презентація учням культурологічних знань у генетично розгорнутому 

вигляді; вихід учня на межу з іншими культурами як основа 

становлення його особистості, сприймання тексту як граничного 

уособлення культури, зовнішній діалог як психологічний механізм 

розбудови внутрішнього діалогу з «уявним співрозмовником». У 

діалозі в підлітка формується самоповага та повага до співрозмовника. 

Умовою цього стає позиція дорослого, який у відповідності із 

цінностями гуманістичної психології за будь-яких обставин має 

ставитися до дитини як до суб’єкта мислення і мовлення. Соціально-

психологічний тренінг визначається як активне навчання шляхом 

набуття життєвого досвіду, що моделюється у груповій взаємодії 

людей [1].  

Отже, мета і завдання тренінгу – удосконалення комунікативних 

навичок підлітків, формування позитивного ставлення до себе та своєї 

статевої ролі, розширення уявлень про статеворольову поведінку та 

створення умов для особистісного зростання підлітків з різним рівнем 

інтелектуального розвитку. 

Програма тренінгів розрахована на 7 занять тривалістю 1,5 

години кожне. Тренінгові групи є гетерогенними (складаються із 

хлопців та дівчат). Кожне заняття складається із вступної частини, 

основного етапу та отримання зворотнього зв’язку. Окрім 

психогімнастичних вправ нами застосовувалися психодіагностичні 

методики, діалоги та вправи на релаксацію. До та після впровадження 

тренінгової програми нами було проведене тестування підлітків за 

статеворольовим опитувальником С. Бем, методикою «Діагностика 

міжособистісних стосунків» та опитувальником самоставлення.  

Після проведеного тренінгу у підлітків з нормальним рівнем 

розумового розвитку зменшилися показники за шкалою фемінності у 

дівчат та маскулінності у хлопців, натомість зросла кількість осіб із 
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андрогінною статеворольовою поведінкою (табл. 1). Результати 

тестування підлітків з нормальним інтелектом за методикою С. Бем до 

та після проведення тренінгу виявилися статистично незначущими 

(ІS=0,0821, при р=0,317). Водночас у підлітків з легкою 

інтелектуальною недостатністю спостерігаємо суттєву зміну 

показників статеворольової поведінки (ІS=0,5709, при р=0,016). У 

дівчат зі зниженим інтелектом зменшилися показники за шкалами 

гіперфемінності та фемінності, зросли показники за шкалою 

андрогінності. Хлопці з легкою розумовою відсталістю після 

проведеного тренінгу характеризуються андрогінністю, маскулінністю 

та зниженням показників гіпермаскулінної, фемінної і андрогінно-

фемінної статеворольової поведінки. 

Позначки: ГМ – гіпермаскулінність, М – маскулінність, АМ – 

андрогінно-маскулінна поведінка, А – андрогінність, АФ – андрогінно-

фемінна поведінка, Ф – фемінність, ГФ – гіперфемінність; Д – до 

проведення формуючого експерименту, П – після формуючого 

експерименту. 

Таблиця 1 

Зміна показників статеворольової поведінки підлітків з різним 

рівнем інтелектуального розвитку після формуючого експерименту 

Рівень 

інтелекту 
Стать 

ГМ 

% 

М 

% 

Андрогінність 

% 

Ф 

% 

ГФ 

% 

АМ А АФ   

Д П Д П Д П Д П Д П Д П Д П 

Нормальний 
Жіноча 0 0 0 0 3 5 76 83  21 12 0 0 

Чоловіча 0 0 12 9  88 91 0 0 0 0 0 0 

Знижений 
Жіноча 0 0 0 0 0 0 15 48  59 43 26 9 

Чоловіча 22 13 27 27  0 32 38 22 13 6 0 0 

Перевірка гіпотези про рівність середніх значень до та після 

проведення тренінгу (табл. 2) за критерієм Вілкоксона серед підлітків з 

легкою інтелектуальною недостатністю дозволяє констатувати 

наявність статистично значущого збільшення показників за владним-

лідируючим, незалежним-домінуючим і відповідальним-

великодушним типами міжособистісних стосунків (р<0,01), а також 

зменшення середніх значень за недовірливим-скептичним, покірним-

сором’язливим і залежним-слухняним типами стосунків (р<0,01). 

Водночас у спільноті підлітків з нормальним рівнем розумового 

розвитку спостерігається статистично значуще збільшення середніх 

значень за співробітницьким-конвенціальним і відповідальним-

великодушним типами міжособистісних стосунків (р<0,01), тоді як за 

недовірливим-скептичним –констатуємо їхнє зменшення (р<0,05). 
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Таблиця 2 

Зміна середніх значень за типами міжособистісних стосунків 

підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку після формуючого 

експерименту 

Типи 

міжособистісних 

стосунків 

Нормальний інтелект Знижений інтелект 

Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці 

Д П Д П Д П Д П 

Владний-

лідируючий 
5,4 5,8 6,3 6,4 2,1 2,1 4,6 4,7 

Незалежний-

домінуючий 
4,3 4,5 6,3 6,3 2,5 3,4 4,0 4,2 

Прямолінійний-

агресивний 
4,5 4,5 5,7 5,7 3,9 4,1 4,6 4,8 

Недовірливий-

скептичний 
5,4 5,2 4,5 4,0 8,1 7,4 8,0 6,8 

Покірний–

сором’язливий 
4,2 4,1 3,8 3,5 10,0 7,6 7,0 5,4 

Залежний-

слухняний 
4,7 4,4 3,9 3,5 10,0 7,2 5,3 5,1 

Співробітницький-

конвенціальний 
7,6 8,2 7,0 7,8 10,4 10,4 7,3 7,9 

Відповідальний-

великодушний 
7,3 8,0 6,4 7,3 4,8 5,4 5,9 6,5 

Вплив тренінгової програми на ставлення до себе підлітків з 

різним рівнем інтелектуального розвитку перевірено за допомогою 

критерію Вілкоксона для залежних виборок (табл. 3). Стосовно 

підлітків з нормальним інтелектом констатуємо статистично значущу 

зміну показників за шкалами «самокерівництво», «дзеркальне Я», 

«самозвинувачення» (р<0,01) та «самоприйняття» (р<0,05). В 

учасників тренінгу підвищився ступінь самоприйняття, очікування 

позитивного ставлення оточуючих, вміння брати відповідальність за 

власні вчинки та знизився рівень самозвинувачення. Водночас для 

підлітків з легкою розумовою відсталістю характерною є зміна усіх 

аспектів самоставлення (р<0,01). Після проведеного тренінгу у них 

підвищився рівень рефлексивності, самоприйняття, самоповаги та 

самокерівництва, натомість знизився ступінь самозвинувачення, 

внутрішньої конфліктності та самоприв’язаності (ригідності Я 

концепції).  
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Таблиця 3 

Зміна показників самоставлення після формуючого експерименту, 

(дані наведені в стенах) 

Показники 

самоставлення 

Нормальний інтелект Знижений інтелект 

Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці 

Д П Д П Д П Д П 

Відкритість  5,4 5,3 5,8 5,6 7,0 6,3 7,8 6,1 

Впевненість у собі 6,7 6,7 6,4 6,4 4,1 4,5 2,6 4,5 

Самокерівництво 5,0 5,4 4,8 5,4 3,1 4,0 2,5 4,4 

«Дзеркальне Я» 4,3 4,6 4,4 4,9 3,7 4,0 2,9 4,4 

Самоцінність 7,5 7,3 7,0 7,0 4,5 5,0 2,9 3,8 

Самоприйняття 5,9 6,8 5,3 5,6 3,9 5,9 2,9 4,2 

Самоприв’язаність 4,6 4,6 4,6 4,6 7,2 6,7 8,0 6,3 

Внутрішня 

конфліктність 
5,3 5,2 5,4 5,4 7,2 5,9 8,1 6,8 

Самозвинувачення 5,2 4,4 5,4 4,6 8,0 5,9 8,4 6,2 

У результаті проведеного тренінгу у підлітків з легкою 

розумовою відсталістю зменшилися показники за гіпермаскулінною і 

гіперфемінною статеворольовою поведінкою, зросла кількість 

андрогінних підлітків як з нормальним, так і зі зниженим інтелектом. 

Учасники тренінгу стали впевненішими, відповідальнішими, у них 

зросла самооцінка, знизився рівень тривожності, підозрілості та 

скептицизму. Створена нами тренінгова програма виявилася 

ефективною для підлітків з різним рівнем розумого розвитку, що дає 

змогу надалі її впроваджувати як у загальноосвітніх школах, ліцеях і 

гімназіях, так і у спеціальних школах-інтернатах.  
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ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПРОЯВІВ РИЗИКОВОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ 

 

Підлітковий максималізм, відсутність досвіду, мотивацій, 

розуміння та підтримки, цікавість і бажання спробувати різні сторони 

«дорослого життя», тиск однолітків або друзів більш старшого віку, 

популяризація в соціальних мережах «модних» розваг, і, що 

найстрашніше,  втрата сенсу життя призводить до ризикованої 

поведінки [4]. В результаті маємо такі явища, як  наркоманія, 

алкоголізм, захворювання, що передаються статевим шляхом,  вибір 

між пологами і абортом, суїцидальна поведінка,  летальні наслідки в 

ході екстремальних розваг, булімія,  анорексія,  захворювання 

внаслідок інтернет-залежністі, захоплення езотеричними вченнями, 

 участь в діяльності релігійних сект, асоціальних субкультур, 

експерименти з власним тілом [2]. 

У багатьох випадках, порушення норм неповнолітніми не 

становлять суспільної небезпеки, але вони можуть бути небезпечними 

і, в разі відсутності своєчасного реагування вихователів і суспільства, 

можуть призвести до деформації особистості. Тому вивчення самої 

суті, з’ясування і дослідження причин ризикової поведінки та людей 

груп ризику і розробка програм з психокорекції набувають все більшої 

актуальності як в Україні, так і в усьому світі [1]. 

Мета статті: здійснити аналіз ефективності програми 

психокорекції ризикової поведінки підлітків. 

Поведінка в умовах ризику, фактори, що її визначають, вже 

давно стали предметом психологічного дослідження (А. Альгін, Ю. 

Жуков, Ю. Зубок, Т. Корнілова, В. Петровський).  

Як закордонні, так і вітчизняні дослідники наголошують на 

тому, що поведінка особистості в небезпечній ситуації залежить від 

багатьох чинників: психофізіологічних властивостей і загального 

стану організму (А. Березовський, К.Гуревич, І. Піскун), від 

вроджених форм поведінки – рефлексів (З. Фрейд), від ціннісних 

орієнтацій особистості (І. Бех, Л. Орбан-Лембрик), від рівня володіння 

правилами безпечної поведінки (Н. Денисенко, О. Лоза) [3]. 

Нами був проведений констатувальний експеримент, після якого 

ми розробили психокорекційну програму, що мала на меті зниження 

негативних проявів ризикової поведінки у життєдіяльності підлітків. 

Засоби та методи корекції: соціально-психологічний тренінг 
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(дидактичний), ігри. В програмі використані наступні методи і 

техніки: метод позитивної психотерапії (притчі, метафори), 

проективне малювання, методи релаксації, аналіз ситуацій, рольові 

ігри, завдання на самопізнання, метод «тренування поведінки», 

інформаційні повідомлення тощо. 

В програмі використані матеріали міжнародних молодіжних 

проектів «Рівний – рівному», «Діалог», «Стратегії розв’язання 

конфліктів у спілкуванні». 

Очікувані результати: позитивний вплив на розвиток 

самосвідомості підлітків, як передумови їхнього особистісного 

зростання, осмислення та корекція ризикової поведінки, підвищення 

самооцінки, розвиток мотиваційно-ціннісних орієнтацій, зміна 

реагування та корекція поведінки в різноманітних ситуаціях. 

Етапи корекції: 1. Настановчий; 2. Корекційний; 3. Етап оцінки 

соціально-психологічного тренінгу. Нами було проведено десять 

занять. Заняття розраховані на 90 хвилин. Періодичність занять: 1 – 2 

рази на тиждень.  

Кількість учасників – 16-20 учнів (за результатами діагностики, 

в яких виявлені середній та високий рівень схильності до ризикової 

поведінки).  

Вік учасників – 13-15 років.  

Мета даного тренінгу: корекція ризикової поведінки полягає у 

навчанні та самовдосконаленні підлітка через утворення 

безпосереднього життєвого досвіду в спеціально організованому 

груповому контексті за сприяння ведучого-психолога. 

Безпосереднім механізмом проведення тренінгу є розвиток 

компетентності у вирішенні питання корекції проявів ризикової 

поведінки, що допомагає вплинути на інтрапсихічні зміни, які 

полягають у «феномені впливу міжособистісного поля на особистість 

учасників групи». 

Ще один механізм – це поєднання індивідуально-групового 

підходу, який забезпечує активну соціально-психологічну підготовку 

для вирішення проблем тривожності, стресостійкості і унормованості 

поведінки дітей групи «ризику» [5]. 

Форма тренінгу: особистісно-розвиваюча, спрямована на 

розвиток спеціальних умінь, механізмів подолання проблемних 

ситуацій, тривожності та поглиблення аналізу та самоаналізу. 

У даній комплексній програмі використовуються наступні 

методи: ігровий (дидактична гра, контргра); дискусійний (аналіз 

ситуації, групова дискусія); невербальний (психогімнастика, проекція) 

[5].  
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На ефективність тренінгу безпосередньо та опосередковано 

впливають наступні фактори фізичного та соціального середовища: 

організація ізольованого приміщення та розміщення учасників в коло, 

за столами; технічне забезпечення кожного учасника ігровим набором 

елементів; склад групи добирається за результатами діагностики 

схильності до ризикової поведінки; створення атмосфери довіри, 

психологічної безпеки та продуктивності у групі; довід психолога як 

ведучого групового процесу; 

Після проведеного нами соціально-психологічного тренінгу ми 

зробили повторне дослідження для визначення ефективності 

психокорекційної програми, використавши для цього такі методики: 

«Дослідження схильності підлітків до ризику»(опитувальник О.Г. 

Шмельова)»; «Дослідження ціннісних орієнтацій за методикою М. 

Рокича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Результати до тренінгу (n=20) 

 

Розглянемо результати порівняльного аналізу схильності 

підлітків до ризику (за опитувальником О.Г. Шмельова: рис. 1. 

Схильність підлітків до ризику за опитувальником О.Г. Шмельова до 

проведення психокорекції ризикової поведінки підлітків; рис.2. 

Схильність підлітків до ризику за опитувальником О.Г.Шмельова 

після проведення психокорекції ризикової поведінки підлітків  (n=20). 

Розглянемо результати порівняльного аналізу ціннісних 

орієнтацій підлітків схильних до ризикової поведінки за методикою М. 

Рокича  (табл. 1.) 
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Рис. 2. Результати після тренінгу (n=20) 

 

Таблиця 1.  

Порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій підлітків схильних до 

ризикової поведінки 

 

Категорії цінностей 

 

 

Підлітки схильні до ризикової 

поведінки 

(n2=20), 36,6% 

до тренінгу після 

тренінгу 

Термінальні цінності 

здоров'я 8,00 % 11,00 % 

хороші друзі 9,10 % 8,10 % 

любов 8,00 % 7,00 % 

матеріальне  

забезпечення 

8,20 % 6,00 % 

щаслива сім'я 3,30 % 4,50 % 

Інструментальні цінності 

незалежність 10,00 % 7,00 % 

вихованість 4,20 % 6,10 % 

відповідальність 7,20 % 9,10 % 

життєрадісність 9,20 % 7,20 % 

чесність 6,00 % 7,30 % 

Вітальні цінності 

доброта 7,00 % 6,20 % 

товариськість 7,20 % 5,20 % 

готовність  допомогти 9,00 % 11,00 % 

розуміння 5,00 % 7,00 % 

чесність 8,40 % 7,20 % 
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Після проведеної нами психокорекційної роботи та повторних 

досліджень, ми можемо зазначити, що кількість учнів схильних до 

ризикової поведінки знизилася на 3%, також змінилося відсоткове 

відношення ціннісних орієнтацій за методикою М. Рокича, що дає нам 

можливість стверджувати, що психокорекційна програма є 

ефективною. 

Отже, психологічна корекція ризикової поведінки полягає у 

навчанні та самовдосконаленні людини через утворення 

безпосереднього життєвого досвіду в спеціально організованому 

груповому контексті за сприяння ведучого-психолога. Проведення 

соціально-психологічних тренінгів є надзвичайно важливим і 

актуальним видом роботи з підлітками, оскільки в ході заняття ми 

можемо спостерігати за поведінковими реакціями, спробами 

вирішення життєвих ситуацій. Така робота буде доречною після 

проведення анкетувань та емпіричних досліджень з метою визначення 

предмета корекції. Після проведеної нами психокорекційної роботи та 

повторних досліджень, ми можемо зазначити, що спостерігається 

позитивна тенденція в зниженні проявів ризикової поведінки, також 

змінилося відсоткове відношення ціннісних орієнтацій, що 

підтверджує ефективність нашої психокорекційної програми. 
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ДІТИ ГРУПИ РИЗИКУ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Внаслідок погіршення соціально-економічного становища в 

Україні, зростає кількість дітей з девіантною поведінко і дітей так 

званої групи ризику. Саме ці діти є резервом поповнення лав 

неповнолітніх правопорушників і злочинців за відсутності відповідної 

і своєчасної роботи з ними. Отже, розглянемо сутнісні характеристики 

феномену «діти групи ризику». 

Існує чимало досліджень (здебільшого зарубіжних учених), в 

яких аналізується дане явище. Так, автори Л.Олифіренко, Т.Шульга та 

ін. у праці «Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику» [1] 

до групи ризику відносять таких дітей: 1) діти з проблемами в 

розвитку, які не мають різко вираженої клініко- патологічної 

характеристики; 2) діти, які залишилися без опіки батьків; 3) діти із 

неблагополучних, асоціальних сімей; 4) діти із сімей, які потребують 

соціально-економічну і соціально- психологічну підтримку; 5) діти з 

проявами соціальної і психолого- педагогічної дезадаптації. 

Н.Ричкова [2] дає трохи інше тлумачення поняття діти групи 

ризику. Вона пропонує віднести сюди дітей, які: перебувають в сім'ях з 

різним рівнем соціальної дезадаптації; знаходяться під гіперопікою з 

боку батьків, близьких чи вихователів; перебувають в умовах 

депривації; із ускладненою психічними і психосоматичними 

захворюваннями спадковістю; з гіпердинамічним синдромом. 

В.Курочкін [3] вважає дітьми групи ризику тих, які поступають 

в школу ослабленими через соціально-спадкові, генетичні причини . 

До певної міри дітьми групи ризику можна вважати і 

педагогічного занедбаних дітей. 

Розрізняють педагогічну занедбаність ранню і пізню [4]. Рання 

характеризується тим, що діти приходять в школу з більш низьким 

розумовим розвитком у порівнянні з ровесниками, з обмеженими 

уявленнями про оточуючий світ. Як правило, така занедбаність тісно 

зв'язана з низьким культурно-освітнім рівнем батьків. Виявлення 

ранньої педагогічної занедбаності дуже важливе для адекватної 

діагностики шкільної зрілості і для оцінки перспективи навчання такої 

дитини. 
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Пізня педагогічна занедбаність виникає у дітей, які спочатку 

встигали, а потім втратили інтерес до навчання. Підкреслюється 

важливість соціальної природи педагогічної занедбаності. 

Британські вчені найбільший ризик для формування особистості 

дитини вбачають у її перебуванні в несприятливих сімейних умовах і 

відзначають, що, на жаль, кількість таких дітей збільшується [1]. 

На нашу думку, особливої уваги заслуговують діти-сироти і 

діти, позбавлені батьківського піклування, переважна більшість яких 

виховуються в Україні в інтернатних закладах і, безперечно, 

відносяться до дітей групи ризику. 

Діти, які виховуються в інтернатних закладах, мають деяку 

специфіку психічного розвитку. Так, значна частина вихованців 

інтернатних закладів були об'єктами насильства (фізичного, 

психологічного, сексуального, морального). У них відсутній досвід 

любові до ближніх, уміння налагоджувати взаємозв'язки з дорослими і 

ровесниками, здатність до ефективної співпраці. Для цих дітей 

характерною є дезадаптованість, високий рівень вербальної і фізичної 

агресії, емоційні розлади (тривожність, гнів, фобії), відхилення у 

перебігу психічних процесів (пам'яті, мислення, сприймання, уяви, 

уваги), неадекватна самооцінка, адиктивна поведінка, інфантильність 

та ін. Найбільш характерною властивістю переважної більшості 

вихованців інтернатних установ є порушення соціалізації в широкому 

значенні: відсутність гігієнічних навичок, неуміння правильно 

поводити себе за столом, нездатність адаптуватися до незнайомого 

середовища, до нових обставин, відсутність чітких ціннісних 

орієнтацій, порушення статевої ідентифікації та орієнтації, злодійство, 

брехливість, втрата цінності людського життя, жорстокість, 

агресивність, лінощі, відсутність норм моралі, прийнятих у 

суспільстві, бездуховність, втрата інтересу до знань, шкідливі звички. 

Здійснений нами аналіз світової і вітчизняної системи опіки 

дітей, позбавлених батьківського піклування, свідчить про те, що, 

незважаючи на певні здобутки, система опіки дітей в Україні є 

недосконалою. Вона не відповідає вимогам сьогодення, не спроможна 

ефективно забезпечувати роботу з попередження відхилень у 

формуванні особистості неповнолітніх та їх поведінці і, безперечно, 

потребує реформування. 

Водночас, у багатьох зарубіжних країнах є вагомі здобутки у 

соціальному захисті дітей, позбавлених батьківського піклування. Що 

стосується сучасної системи опіки і соціальної допомоги за рубежем, 

то в багатьох західних країнах вона перебуває на досить високому 

рівні розвитку. 
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Наприклад, в США система соціальної допомоги дітям досить 

складна і гнучка. Тут існують державні служби і приватні. В цілому 

цю систему можна вважати децентралізованою, функціонування її 

забезпечується різними соціальними програмами, які регламентуються 

федеральним законодавством окремого штату, іноді спільно. Окремі 

програми приймаються місцевою владою, що дозволяє повніше 

враховувати потреби кожного регіону. 

Соціальна допомога дітям здійснюється через систему дитячих 

закладів, яка включає заклади загального і спеціального типу. Важливе 

місце в системі дитячих закладів посідає широка мережа притулків для 

сиріт і покинутих дітей, де вихователями є професійні соціальні 

працівники. 

Широкого розповсюдження набули притулки для дітей, у яких 

мали місце емоційні зриви. Ці притулки функціонують стаціонарно і 

виконують функції реабілітаційних центрів, в які направляються діти 

із неблагополучних сімей, ті, які втекли з дому, або ж здійснили дрібні 

правопорушення. Кожний центр розрахований на 8-10 дітей. 

В США існує добре розвинена мережа дитячих виправних 

закладів. 

Крім того, в кожній школі обов'язково є штатні соціальні 

працівники. Слід відзначити, що превентивна робота, яку 

забезпечують соціальні працівники стала окремою спеціалізацією в 

соціальній роботі. Ці спеціалісти зосереджують увагу на допомозі 

учням в їх успішній адаптації до школи, на координації виховних дій. 

Вони допомагають у вирішенні таких проблем, як пропуски занять, 

недисциплінованість, агресивна поведінка та ін. На нашу думку, цей 

досвід вартий уваги. 

Значна робота проводиться у США з неблагополучними сім'ями, 

зокрема, неповними [4]. 

Державна допомога неповним сім'ям у США надається у рамках 

федеральної програми «Допомога сім'ям з дітьми». Причому, якщо до 

початку 70-х років ця допомога була зорієнтована на «підтримку 

бідності», то, коли стали розроблятись програми по стимулюванню 

зайнятості (курси підготовки, сприяння у пошуках роботи), допомогу у 

рамках даної програми автоматично стали отримувати лише матері, 

що виховували дитину вдома до 6-річного віку. А одиноким матерям, 

чиї діти старші, для отримання такої допомоги необхідно 

зареєструватись такими, що шукають роботу чи навчаються на курсах 

для отримання спеціальності. Вдови отримують невелику пенсію від 

держави, але таку маленьку, що зазвичай бувають змушені шукати 

додаткову роботу окрім основної. 
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Допомога неповній сім'ї частіше надається у рамках програм на 

рівні окремих штатів (наприклад, допомога розлученій жінці у 

випадку, якщо колишній чоловік не сплачує аліменти на дитину, 

призначається тільки у штаті Вісконсін) або ж на рівні соціально- 

територіальних спільнот. При цьому спеціальних агентств, що 

займаються проблемами «дорослої» неповної сім'ї, а не одиноких 

матерів-підлітків, надзвичайно мало. Більшість даних проблем 

вирішується на рівні спільнот у рамках консультативної допомоги 

сім'ям в цілому або при роботі з сім'ями, що мають низькі доходи. 

Одне з найбільш відомих агентств «Центр ресурсів для одиноких 

батьків» було організоване у якості експериментальної програми у 

Нью-Йорку близько 10 років назад. Це незалежне неприбуткове 

агентство надає безпосередні послуги одиноким батькам, здійснює 

технічну підтримку територіальних програм Нью-Йорка, що 

безпосередньо обслуговують цю категорію, а також виступає як 

юридичний захисник при розв'язанні проблем неповної сім'ї на всіх 

рівнях (міста, штату, федерації). Служби цього агентства надають 

одиноким батькам інформацію, звертаються за потрібними довідками, 

дають поради і при необхідності виступають у якості адвоката. Ще не 

так давно у ньому були розроблені дві спеціальні програми для 

бездомних одиноких батьків і одиноких матерів, що знаходяться у 

в'язниці. Проте для більш широких програм у агентства не вистачає 

грошей. На думку потенційних спонсорів, неповні сім'ї не так уже й 

потребують допомогу: існує помилкове припущення, що більшість їх 

складають «чорні» сім'ї з великою кількістю дітей, або достатньо 

забезпечені розлучені жінки із середнього класу. 

Широкого розвитку у США набули групи самодопомоги і групи 

підтримки. Усі вони об'єднані у найбільшу з існуючих у країні 

подібних організацій – «Батьки без партнерів». Загальна чисельність її 

членів налічує понад 210.000 чоловік, більшу частину яких складають 

розлучені жінки середнього класу. Члени організації обмінюються 

педагогічним досвідом, допомагають одне одному проводити вихідні 

дні і відпустки. Організація забезпечує юридичну підтримку своїм 

членам, виступає з пропозиціями стосовно перегляду податкової 

політики, у сфері житлового законодавства, сприяє розвитку усіх форм 

соціальної допомоги по догляду за дітьми.  

У США існує багато просвітницьких програм, які передбачають 

педагогічну і психологічну допомогу усім батькам з дітьми, у тому 

числі і одиноким. Діють вони при церквах, сімейних службах, 

місцевих агенствах, що працюють з бідними сім'ями, у державних і 

приватних школах, у медичних закладах. 
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Отже, ми вважаємо що допомогу неповній сім'ї необхідно 

надавати у рамках розв'язання більш загальних проблем соціальної 

політики, таких, як: 1) створення гарантованого мінімуму державної 

підтримки всіх сімей з дітьми; 2) створення більш широких 

можливостей для зайнятості жінок, у тому числі усунення 

дискримінації у залежності від статі при прийомі на роботу; 

3) матеріальна підтримка одного з батьків після народження дитини; 

4) створення робочих місць із гнучким графіком; 5) пільгове 

кредитування житла сім'ям з низькими доходами.  
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З НАСЕЛЕННЯМ 

 

Зміна соціально-економічної парадигми в Україні інспірує 

поступову якісну модернізацію ставлення до найбільш незахищених 

верств населення. Україна як активно переймає передовий зарубіжний 

досвід соціальної роботи, так і набуває власного, хай поки що 

небагатого. І одним з ключових моментів у роботі з цільовою 

аудиторією соціальних служб є інформаційно-комунікаційна 

забезпеченість населення необхідними новинами зі світу соціальних 

послуг. 

Інфoрматизація сучасного суспільства – це глoбальний 

сoціальний прoцес, oсoбливістю якoгo є те, щo дoмінуючим видoм 

діяльнoсті у сфері соціального вирoбництва став збір, накoпичення, 

oбрoбка, зберігання, передача, викoристання інфoрмації, продукованої 

на oснoві різнoманітних сучасних засoбів інфoрмаційнoї взаємoдії та 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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oбміну [2, с. 32].  

Сучасні інформаційні технології дають можливість соціальним 

працівникам і службам поширювати соціальну інформацію через 

різновекторну мережу засобів масової комунікації: газета, радіо, 

телебачення, Інтернет і навіть білборди, що забезпечує швидку й 

достовірну передачу даних найбільш незахищеним верствам 

населення. В епоху інформаційного суспільства домінантна роль 

інформатизації соціуму належить сучасним інформаційним 

технологіям, які мінімізують перешкоди в отриманні необхідної 

інформації і спрощують її сприйняття. Соціальні служби активно 

послуговуються такими можливостями, використовуючи в 

інформаційно-роз’яснювальній роботі з незахищеним сегментом 

населення сучасні технології: SMS-повідомлення, електронні листи, 

білборди, «гарячі» телефонні лінії тощо, проте не цураючись і 

традиційних каналів передачі інформації, скажімо, через 

безпосередньо консультативну діяльність чи друковані роздаткові 

інформаційні матеріали.  

Доцільно вважати, що інформація про соціальні послуги – це 

нові знання про права і можливості громадянина держави, отримані 

аудіовізуальним шляхом щодо тих чи інших соціальних перспектив. 

Нині в Україні інформатизацію суспільства про спектр 

соціальних послуг здійснюють безпосередньо органи місцевого 

самоврядування, відповідні соціальні установи та волонтерські 

організації, що мають статус районного, обласного або 

загальнодержавного підпорядкування. 

Ствoрення відповідної системи інфoрмування населення прo 

наявні сoціальні пoслуги є oдним із напрямків «Стратегії 

рефoрмування системи надання сoціальних пoслуг» на 2013-2016 роки 

та проекту нової стратегії на період до 2022 року, розробленого 

Кабінетoм Міністрів України. Стратегія передбачає активну участь у 

самoму прoцесі oдержувача пoслуг. Саме тoму Міністерство 

соціальної пoлітики ініціювалo рoзрoбку нoвих підхoдів дo 

інфoрмування населення прo сoціальні пoслуги, пільги та 

компенсаційні виплати соціально незахищеним громадянам. Місцеві 

oргани з питань сoціальнoгo захисту мають oрганізoвувати 

інфoрмування населення таким чинoм, щoб кoжна людина знала, кoли, 

куди і дo кoгo вoна мoже звернутися в разі пoтреби, та була добре 

обізнана в основних видах й обсягах допомоги держави.  

На наш погляд, загальноприйнятною є схема системи 

інформатизації надавачів соціальних послуг, модель якої включає 

п’ять основних етапів: 
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1) узагальнення й систематизація необхідних населенню видів і 

переліку соціальних послуг, джерел їхнього фінансування; 

2) визначення суб’єктів надання певних соціальних послуг та 

орієнтовну кількість потенційних одержувачів; 

3) ознайомлення працівників сфери соціальних послуг (зокрема, 

й шляхом підвищення рівня їхньої кваліфікації шляхом навчання у 

вищих навчальних закладах, де є спеціальність «Соціальна робота») 

про основні потреби осіб, що перебувають у складних життєвих  

обставинах і механізми допомоги їм; 

4) широке інформування населення про надання соціальних 

послуг, зокрема, шляхом організації розповсюдження соціальної 

реклами, проведення роз’яснювальної роботи, створення друкованих 

листівок; 

5) залучення до співпраці в інформуванні широких верств 

населення засобів масової комунікації, громадських та благодійних 

організацій, релігійних громад. 

Варто сконцентрувати увагу не лише на змістовій якості 

інформації, але й кількості залучених комунікаційних каналів, адже 

йдеться про різні психофізичні характеристики одержувачів соціальної 

допомоги. Тут варто врахувати й той факт, що робота буде вестися не 

лише з різновіковою аудиторією (приміром, люди старшого віку рідко 

користуються Інтернетом, тому до їхніх послуг повинні бути 

розроблені відповідні стенди або інформаційні листівки з чітким, не 

переобтяженим спеціальною термінологією змістом), але й часто з 

особами з інвалідністю, яким легше буде отримати інформацію не 

безпосередньо в центрах соціального захисту, куди треба ще 

добратись, а через «гарячу» лінію, SMS-повідомлення чи телебачення. 

Таким чином, система сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботі з населенням повинна включати широкий спектр 

комунікаційних каналів та індивідуальний підхід до людини, а 

змістове наповнення інформаційних ресурсів має бути точним і 

зрозумілим для потенційних реципієнтів.  
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МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ЕТНОПСИХОЛОГІЧНА 

ОЗНАКА НАЦІЇ 

 

Проблема українського менталітету як унікальної 

субстанціальності народного світовідношення, що забезпечує 

ідентичність нації на різних відрізках історії, стає все більш 

актуальною. Розбудова української державності нагально вимагає 

глибокого та об’єктивного вивчення особливостей нашого народу. 

Рефлексія базових рис конкретної нації виконує прогностичну 

функцію, дозволяючи зазирнути у майбутнє, адаптуватися до нього 

[1]. 

Щоб обґрунтовувати важливість етноментального фактору для 

сучасних суспільних процесів в Україні, необхідно з’ясувати суть 

ментальності українців. Сьогодення в Україні вказує на необхідність 

визначення впливу менталітету українців на всі сфери суспільного 

буття. Важливість визначення ментальності українців при вирішенні 

завдань скоординовує до глибинного усвідомлення самого розуміння 

українців та еволюції їхньої поведінки. 

Проблема української ментальності доволі досліджувана. Дану 

проблему висвітлювали українські вчені в своїх працях, розглядаючи 

ментальність під різними кутами зору: М. Грушевський, 

М. Костомаров зверталися до проблеми генезису української 

ментальності; П. Куліш, М. Гоголь, Т. Шевченко осмислювали 

національний менталітет засобами художньої творчості; Г. Сковорода, 

П. Юркевич розглядали менталітет як вияв «божественної» сутності 

людини, кордоцентризму та софійності. У межах українського 

комунікативного простору дослідженню національного менталітету в 

його філософських, соціальних, економічних, політичних аспектах 

значну увагу приділяють сучасні українські вчені [2].  

Психолого-педагогічний аналіз феномену української 

ментальності та практики його розвитку у процесі становлення 

особистості сучасного українця  здійснили М. Боришевський, 

Г. Ващенко, О. Кульчицький, І. Огієнко, С. Русова, М. Стельмахович, 

В. Сухомлинський, В. Янів, Я. Ярема, М. Шлямкевич та інші.  

Саме ментальність дає можливість відкрити приховану історію 
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нації, що полягає насамперед у манері розуміти двозначні речі, які для 

когось мають лише одне і тільки одне значення. Етнічна культура, 

відтворює етнічні уявлення про рівень розвитку даної спільності, про 

позитивні якості й недоліки, головні елементи духовного життя, місце 

традицій і новаторства [3]. 

Науковцями доведено, що у представників різних етносів 

складається різний «образ світу». Цей «образ світу» як переживання 

індивідом навколишнього простору і часу необхідні для нормального 

протікання життя. Він виконує функцію забезпечення безперервності 

світу і підготовки індивіда для його освоєння [1]. Складаючись, 

формуючись і виробляючись історично, менталітет упродовж 

конкретного періоду історії є сукупністю соціально-психологічних 

якостей та рис, що виявляються в усіх сторонах життєдіяльності 

людини, націй, народу. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури по проблемі 

дослідження феномену ментальності показав, що єдиного підходу та 

визначення поняття «ментальність» досі немає, в цьому і полягає 

проблематика його дослідження. 

Ментальність, як стверджує Н.Григорів, «є тим спільним, що є у 

всіх народів, що їх об'єднує в один людський тип, а у відношенні до 

других народів, до всього людства є тим, чим народи відрізняються один 

від другого» [4, с. 18]. 

Ментальність – це властива саме певній епосі (і тільки їй) 

відповідна культура, цивілізація, суспільство, спільноти тощо, 

спільний розумовий інструментарій, яким індивіди цієї епохи 

оволодівають і послуговуються в неусвідомленій, інстинктивній 

формі, створюючи (з неминучими неповторними індивідуальними 

модифікаціями) особливий загальний образ світу, притаманний лише 

означеному суспільству (спільноті, етносу, культурі) [7]. 

За допомогою поняття «ментальність» аналізуються соціальний, 

політичний чи етнічний контексти психічного складу людей. Тобто, 

ментальність є важливою етнопсихологічною ознакою нації. 

Методологічною основою для розуміння ментальності як 

предмету наукового осмислення є дослідження філософської, 

історіософської та культурологічної, етнопсихологічної та 

етносоціологічної, політико-психологічної, структурно-

антропологічної, соціолінгвістичної спрямованості. 

Для емпіричного дослідження особливостей ментальності 

студентів різних регіонів були використанні такі методи: тестування 

(проективна методика «Карта стереотипів України», методика «Типи 

етнічної ідентичності» Г. У. Солдатової, С. В. Рижової, методична 
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розробка «Етнічна афіліація» Г. У. Солдатової, С. В. Рижової. 

Дослідження проводилось на базі Вінницького  державного 

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та  Вінницького 

національного медичного університету ім. М.Пирогова. 

Експериментальну  вибірку складають 60 осіб, з них 13  хлопців і 47  

дівчат. 

Отримані дані за методикою «Асоціативна карта України» такі: 

1.Асоціації пов’язані із Східною частиною України: смерть, 

руйнація, сила, АТО, інше життя, корисні копалини, війна, вороги 

непорозуміння, проблеми, віддаленість, російська мова, брудне 

повітря, холод, окуповано, агресія, зрада (здебільшого занотовано на 

карті над такими містами, як Луганськ, Донецьк, Харків); шахти-пил-

бруд, сірі стіни, образа, неповага (м. Запоріжжя). 

2.Асоціації з Західною частиною України: традиції, спокій, 

природа, предки, фольклор, відпочинок, файне місто, пісня, церква, 

вишиванка, свято шоколаду, мрії, романтика, світло, добрі люди, 

чистий край, інтелігенція, гарні краєвиди, відпочинок, трембіти, 

лицеміри, біженці (вказано записи над такими містами як Львів, 

Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк). 

3.Асоціації пов’язані  із Північною частиною України: ліс, степи, 

нейтральна територія, сірі будинки, невідоме, місто бетону, 50/50 (Чернігів, 

Суми). 

4.Асоціації із Півднем України: окупація, ностальгія, втрачене, 

наш, море-відпочинок, сонце, не наш, татари, зрада, сум, спогади, 

«курорт-зачинено», пусті пляжі (сфокусовано записи здебільшого над 

АР Крим, Одеса). 

5.Асоціації вказані студентами на карті над Центральною 

частиною України: смерть (м.Київ), гроші, престиж, радість, Верховна 

Рада, негатив, царина грабіжу і брехні, столиця, дім, доброзичливі 

люди, життя-серце, село-дім (м.Вінниця), гордість (м.Житомир), зона, 

гроші, сила держави, майдан (м.Київ), опис мальовничості природи 

(міста Вінниця, Житомир). 

За результатами дослідження виявлено, що студенти 

Вінницького державного університету за методикою «Типи етнічної 

ідентичності» мають прояви фанатизму (75% вибірки) – апофеозом 

нетерпимості й вищим ступенем негативізму по відношенню до інших 

етнічних груп, тоді як результати дослідження  студентів Вінницького 

національного медичного університету ім. М.Пирогова свідчать 54% 

відповідей про притаманність етнічної індиферентності – розмивання 

етнічної ідентичності, виражене в невизначеності етнічної 

приналежності, неактуальності етнічності, що в подальшому може 
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призвести до зникання традицій та української культури, запозичення 

та впровадження нового та забуття надбань поколінь. 

Важливим компонентом при дослідженні феномену 

ментальності є національна афіліація – це прагнення особистості 

належати до конкретної нації, а точніше прагнення до психологічної 

єдності з представниками цієї нації. 

За результатами проведеної методики ««Етнічна афіліація» 

Г. У. Солдатової, С. В. Рижової з досліджуваної вибірки, що становила 52 

студенти, ми отримали наступні результати: 58% студентів мають високо 

виражену потребу в етнічній приналежності. 28% –  низьку потребу в 

етнічній приналежності, 14% перебувають у невизначеності. 

Рівень націоафіліативних чи антинаціоафіліативних мотивів 

віддзеркалює ступінь схильності особистості дотримуватися 

встановлених національних норм і правил; ступінь підпорядкованості 

особистих інтересів національним.  

Можна констатувати, що загальноукраїнського менталітету як 

сталого явища в соціально-історичній реальності ще не існує. Він існує 

лише на сторінках наукових часописів і досліджень, у промовах 

державних діячів, і це, очевидно, теж крок до до громадянської 

консолідації. Складна динаміка суспільних змін в новітній Україні 

вимагає аналізу стимулюючих засад, переосмислення співвідношення 

матеріального і духовного в життєдіяльності суспільства, з’ясовування 

місця людини в економічних, соціальних, політичних реаліях 

сьогодення, розуміння сутності процесів, що відбуваються в 

індивідуальній та соціальній свідомості сучасного громадянина 

України. Зокрема, такими постають питання вивчення особливостей 

трансформації тих, що склалися історично, національних ментальних 

рис та з’ясування виникнення їх нових сучасних варіацій для 

з’ясування та розвитку яких потребуються нові підходи. 
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ДЕКОМПОЗИЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ СТРАХІВ ПРИЗОВНИКІВ 

 

Актуальність. Адаптаційний період в армії є найбільш 

складним, супроводжується емоційними зривами, страхами, 

невротичними реакціями, зростанням кількості проявів дезадаптивної 

поведінки, основні ланки якої можна представити у вигляді ланцюжа: 

депривація – стрес – вегетативна дисфункція – тривога (страх) – 

астенія – депресія – соціальна дезадаптація.  

Проблема попередження адаптивних розладів у новобранців, 

розглядається переважно з точки зору професійного відбору та 

спеціальної підготовки особового складу, зокрема у питаннях 

приборкання страху, зумовленого стресогенними чинниками бою, 

виявлення та класифікації цих чинників, а також діагностики та 

корекції постстресових наслідків. 

Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень з 

проблеми вивчення фобічних станів, зокрема страху (М. Й. Варій, О. І. 

Захаров, В. В. Косік, Н. І. Наєнко, А. Е. Ольшаннікова, Я. В. Подоляк, 
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А. М. Прихожан, П. Н. Сіманський та ін.) дозволяє стверджувати, що 

здатність суб’єкта регулювати свій психічний стан може бути одним з 

головних критеріїв придатності до військової служби. Основні 

дослідницькі зусилля вчених з проблеми страху у військовій сфері 

зосереджувалися на проблемі саморегуляції страху, зумовленого 

стресогеними чинниками екстремальної ситуації, виявлення та 

класифікації цих чинників, а також діагностики та корекції 

постстресових наслідків. Основними факторами (причини, рушійні 

сили) страху є невідомість, несподіваність, почуття безпорадності. 

Великий внесок в розвиток знання про фізіологію страху зробив 

видатний російський вчений І. П. Павлов (Цит. за Л. А. Китаєвим-

Смик). Він розглядав людський страх як прояв природного рефлексу 

пасивно оборонної реакції з легким гальмуванням кори великих 

півкуль. Страх ґрунтується на інстинкті самозбереження, має захисний 

характер і супроводжується певними фізіологічними змінами ВНД, 

відбивається на частоті пульсу і дихання людин и, показниках 

артеріального тиску, на виділенні шлункового соку.   

Вивчення патогенних ситуаційних чинників і преморбідних 

особистісних факторів, що сприяють порушенням адаптації, показало, 

що безпосередніми причинами адаптивних розладів у призовників є, 

здебільшого, не надзвичайні дистресові обставини, а повсякденні 

труднощі звичайної військової служби. У кожного, хто звернувся, 

зазначалося ціле “сузір’я” причинних факторів, їх “констеляція”. При 

цьому, за суб’єктивною оцінкою самих призовників, етіологія їх 

розладів має певну ієрархію особистісно значущих переживань. 

Цілі. Вивчення джерел особистісних страхів у осіб призовного 

віку. 

Методи. Нами було проаналізовано спеціальну літературу з 

проблем страху як ситуативного психічного стану, а також страху як 

складової структури особистості та використано психодіагностичні 

методи дослідження: «Особистісний опитувальник» (Г. Айзенк), 

«Шкала самооцінки рівня особистісної тривожності» (Ч. Спілбергер), 

«Особистісний опитувальник» (Г. Шмішека), «Патохарактерологічний 

діагностичний опитувальник» (А. Є.Лічко), опитувальник «Прогноз», 

анкета «Назви власні страхи». Методи математичної статистики. 

В експерименті взяли участь 53 призовники Хмільницького 

об’єднаного районного військового комісаріату. Ми використали 

метод декомпозиції для побудови моделі особистісних страхів 

призовників. 

Декомпозиція – це науковий метод, який використовує 

структуру завдання і дозволяє знаходити вирішення одного великого 
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завдання серією взаємопов’язаних більш простих завдань. 

Декомпозиція, як процес розділення на прості члени, дозволяє 

розглядати систему як складну, таку, що складається з окремих 

взаємопов’язаних систем. У якості систем можуть виступати не лише 

матеріальні об’єкти, але і процеси, явища, поняття. 

Результати  роботи можуть застосовуватись у  комплексі 

психодіагностичних заходів в системі військового професійного 

відбору, при кваліфікаційному психологічному обстеженні молодого 

поповнення, а також, як складова психопрофілактичної роботи 

психолога з членами групи ризику. 

 
Рис. 1. Модель особистісних страхів призовників 

 

На рис. 1 ми показали динаміку переживання призовниками 

страхів. Виділили переддієвий етап, який впливає на ідентифікування 

ситуації невизначеності (або ж новизни) як небезпечної. На нашу 

думку, призовник повинен володіти психологічною готовністю 

сприймати ситуацію як загрозливу. На це впливає суб’єктивний 

попередній болісний досвід, який зафіксований у негативних спогадах 

призовника. Такий досвід не обов’язково реальний, він може бути 

навіяним іншими людьми. Проте, суб’єктивно він є реалістичним. 

Людина фантазує на предмет небезпеки, відчуває при цьому 

хвилювання, занепокоєння, фізіологічний дискомфорт. Основна 

функція страху полягає у визначенні джерела загрози.  

Достатньо особі впізнати тригер небезпеки (наприклад, сміх 

поза очі, шурхіт, різкий звуковий сигнал тощо) аби автоматично 

запустився афективний сценарій страху (паніки, фобії тощо). Об’єкт 

небезпеки швидко ідентифікується, уточняється. У молодої людини 
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виникає відчуття неминучої катастрофи, яка загрожує її вітальним 

цінностям. Це викликає гіпертивну (в основі тривожно-боязливе 

збудження засноване на потребі самозбереження) або ж гіпотимну 

реакцію (жах, заціпеніння, паніка, втеча тощо). 

Післядія страху виявляється у фіксації негативного досвіду та 

специфічній когнітивній його переоцінці. Після травматичної події 

можливі флеш беки (ненавмисні, неконтрольовані яскраві спогади-

спалахи), соматизація, формування рис підозрілості, помисливості, 

тривожності тощо, нервово-емоційна нестійкість, погіршення взаємин 

із оточенням, самоізоляція. Страх на даній фазі набуває ознак 

циклічності, що перетворює його у невротичний страх. Чим більш 

вираженою є поведінка ухилення від ситуацій небезпеки, тим більшого 

підкріплення набуває набута реакція страху. 

 Варто зазначити, що при обрахунку розподілу особистісних 

страхів ми враховували 1 і 2 позиції при ранжуванні респондентів. 

У призовників в першу чергу проявляються просторові страхи 

(45,28 %), серед яких виражені страхи висоти і глибини. На другому 

місці за вираженістю розташовані страхи стихій (37,73 %), 

превалюючим є страх вогню, а саме некерованих пожеж. Третю 

позицію посідають інцертивні страхи (35,85 %), це страхи перед 

невизначеністю. На нашу думку, перебування на строковій службі є 

життєвим етапом переоцінки цінностей, а відтак у значної кількості 

призовників та солдат він посилює необхідність обирати життєві цілі, 

що викликає тривогу та переживання невизначеності. Група 

іпохондричних страхів займає четверту позицію (28,3 %). Значна 

кількість респондентів указують на страх заразитися інфекційними 

хворобами, що викликатимуть страждання та біль. За вказаними 

групами слідують містичні страхи (25,53 %), які є ірраціональними за 

природою. На нашу думку, містичні страхи пов’язані з інфантильністю 

та низькою освіченістю даної категорії респондентів. Соціальні страхи 

посідають передостанню позицію (15,1 %), серед яких превалює страх 

самотності.  

Страхи невротичного характеру найменше представлені у 

виборці призовників та солдат (3,77 %). 

Серед окремих страхів, згідно результатів дослідження, 

превалюють страхи «вогню (пожежі)» (обстрілу) (79,24 %), 

«зараження» (73,58 %), «висоти» (50,94 %), «невідомого» (49,05 %), 

«захворювання» (47,16 %), «самотності» (47,17 %), «диявола» (41,51 

%), «глибини» (39,62 %). 
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Рис.2.  Розподіл особистісних страхів призовників (n=53) 

 

Висновки. Результати кореляційного аналізу указують, що 

тісний зв’язок існує між особистісними страхами високонейротичних 

призовників, а саме соціальні, містичні, невротичного характеру, 

інцертивні, обумовлені різкими інтенсивними впливами (лякливістю). 

Страхи високотривожних призовників визначають іпохондричні; 

невротичні; різких інтенсивних впливів (лякливості); соціальні; 

інцертивні. 

З одного боку ситуації, які об`єктивно визнаються стресовими, 

більшістю індивідів оцінюються як загрозливі. Однак, є вони такими 

чи ні, залежить, в першу чергу, від суб`єктивної оцінки. Крім того, 

навіть ситуації, що належать до безпечних, можуть окремими 

індивідами розцінюватися як потенційно загрозливі. 

Нами запропонована декомпозиційна модель особистісних 

страхів призовників, яка враховує динаміку переживання страху на 

фазах переддії, страху та післядії. Визначені особливості змін 

особистості призовника на психофізичному, психологічному та 

соціально-психологічному рівнях. 

Аналіз звітів психологів та психіатрів показує, що у ситуаціях 

дезадаптації призовників явно простежується поверхневий та 

формальний підхід до військово-психіатричної експертизи, 

невідповідність результатів психологічного обстеження та 

поставленого діагнозу, що вказує на необхідність виявлення 
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особистісних страхів призовників. 

Результати проведеного дослідження доводять існування 

широкого кола джерел страхів призовників, що характеризуються 

різною частотою та інтенсивністю прояву в залежності від 

превалювання у них певних акцентуативних відмінностей.  

Перспективами подальшого дослідження вбачаємо у вивченні 

психологічних чинників, що обумовлюють формуванню специфічних 

страхів призовників.  
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ БЕЗПЕКИ 

СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 

Освіта і наука є інтернаціональними апріорі. Глобальні цілі їх 

функціонування в різних країнах Європи та світу якщо не тотожні, то 

дуже близькі за своєю сутністю. А тому, ці галузі фактично можуть 

бути своєрідним інтегруючим елементом, котрий забезпечує 

ефективне і результативне функціонування системи колективної 

безпеки, створення якої переважна більшість держав має за мету. При 

цьому вони використовують різні інструменти, в тому числі й 

можливості чисельних міжнародних організації, зокрема, Організації 

об`єднаних націй. 

Зрозумілим також є той факт, що система освіти – невід`ємна 

частина сукупності соціально-економічних відносин у будь-якій 

державі й сучасному світовому співтоваристві. Відповідно, безпека у 

сфері освіти – важливе питання поряд із її забезпеченням у низці 

інших сфер, зокрема, у військовій, технічній, технологічній, 

економічній, фінансовій, соціальній, політичній, екологічній, 

інформаційній. Як свідчить аналіз наукових публікацій, вирішення 
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зазначених проблем в освіті й науці, формування і підтримка 

безпечного стану освітнього простору, як правило, є елементами 

державної стратегії, мета реалізації якої не тільки отримання якісних і 

доступних освітніх послуг усіма верствами населення й здійснення 

досліджень, але й загальний динамічний розвиток.  

Важливим для суспільства є створення умов так званої 

психологічної безпеки. Людина має відчувати комфорт і захищеність не 

тільки у сенсі запобігання завдання їй шкоди фізичної, матеріальної, 

фінансової, але й моральної та шкоди у емоційній сфері. Кожен є 

унікальним феноменом, що потребує уваги з боку оточуючого 

середовища, обережного і чуйного ставлення до вирішення різного роду 

проблем, особливо, якщо мова йде про інклюзію.   

Метою даної публікації є з`ясування змісту психологічної 

складової безпеки системи освіти, зокрема, в умовах інклюзії.  

Актуалізація проблем пов`язаних із забезпеченням безпеки 

людини, у тому числі і безпеки психологічної, в сучасному світі, 

багато в чому визначається істотним суттєвим зростанням кількості 

природних, техногенних, гуманітарних й іншого роду катастроф, а 

також динамічними соціальними змінами у суспільстві, які, як 

правило, призводять до фактичного руйнування сформованих 

протягом значного періоду часу стереотипів поведінки. Прикладів 

зазначених вище негативних явищ, що є джерелами небезпеки, у 

сучасній історії еволюції людства більш ніж достатньо. 

Така актуалізація також обумовлена збільшенням обсягу 

інформації, що сприймається і переробляється людством, фактичним 

формуванням величезних інформаційних потоків, а також загальним 

прискоренням темпів реалізації життєвих циклів. Перераховане нами 

вище порушує звичні умови життя людей, обумовлює їх потребу в 

безпеці і захищеності від негативних впливів.  

Досить показовим є те, що в останній час у психолого-

педагогічній літературі наукові дослідження, котрі присвячені 

психологічній безпеці особистості, визначають як самостійний науковий 

напрям. А безпосередньо сама психологічна безпека особистості 

вченими-психологами розглядається у сенсі відповідної істотної 

мобілізації ресурсів людської психіки у важких і екстремальних умовах 

(І. Баева, Є. Бурмістрова, Б. Єрємєєв, П. Єрмаков, М. Зєлєнова тощо). 

Практична реалізація потреб особистості у безпеці розуміється низкою 

дослідників, як збереження психологічної цілісності індивіда, 

формування у нього відповідного рівня задоволення обставинами 

сьогодення, впевненості в майбутньому, відчуття захищеності основних 

інтересів і цінностей та успішності інтеграції у навколишнє середовище 
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та соціум. 

Саме аспекти психологічної безпеки освіти, зазначені нами 

вище вчені, вказують в якості одного з найбільш важливих чинників із 

сукупності тих, що визначають перспективи розвитку освітнього 

простору та сфери науки. На їхню думку, психологічна безпека може 

також виступати як джерело для ефективного проектування і 

адекватного моделювання психолого-педагогічних умов навчання та 

виховання, одночасно сприяючи зміцненню і розвитку психологічного 

здоров`я усіх без винятку учасників освітніх процесів. Так, І. Баєва в 

одній з своїх публікацій обґрунтовує сутність поняття «психолого-

педагогічна безпека» і визначає її як стан захищеності від 

психологічного насильства, ступеня задоволення основних потреб в 

особистісно-довірчому спілкуванні. Зокрема вона стверджує, що 

психолого-педагогічна безпека є однією з умов, які є позитивним 

поштовхом для психічного та професійного розвитку всіх суб`єктів 

освітнього процесу [1]. 

В свою чергу Л. Гаязова, розвиваючи зазначені наукові ідеї, пише 

про комплексну безпеку навчального закладу й освітнього простору в 

цілому. Вона пропонує розглядати безпеку освітнього простору, як 

такий стан організаційних, просторово-предметних і соціальних аспектів 

сфери освіти, який, окрім забезпечення життя і здоров`я суб`єкта освіти 

виступає необхідною умовою для успішного розвитку й формування 

його особистості та забезпечує правову, соціальну, психологічну, 

інформаційну захищеність учнів, педагогів, батьків [2]. 

Дослідники по суті справи формулюють тезу стосовно того, що 

психологічна безпека учасників освітніх процесів безпосередньо 

залежить від наявних і прогнозованих загроз, джерелами яких є 

природа в цілому, суспільство, а також економічна, технологічна, 

технічна і інформаційна сфери діяльності людини. В свою чергу, з 

урахуванням зазначеного, безпека освітнього простору, що є 

продуктом цілеспрямованої діяльності людини, повинна розглядатися 

як певна обов`язкова умова забезпечення психічного здоров`я усіх 

активних учасників освітніх процесів, внаслідок найбільш повного 

задоволення основних їх потреб у спілкуванні в референтному 

середовищі, що є вільним від проявів насильства у міжособистісній 

взаємодії. Таке спілкування має бути відкритим, а відносини 

довірчими. Зрозуміло, що довірче спілкування для учасників освітніх 

процесів в умовах інклюзії є нагальною потребою, способом прориву 

певної ізольованості від суспільства, суттєвим поштовхом для 

розвитку та формування відчуття захищеності та впевненості у 

майбутньому. 
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Усе наведене нами вище фактично трансформується в наступну 

схему: 

– ефективна діяльність людини в більшості сфер сприяє 

формуванню безпечного простору (у тому числі і його освітнього 

сегменту), в якому вона існує безперервно, сприймаючи цей простір, 

як певний еталон;  

– це дає можливість людині відчувати себе комфортно, в першу 

чергу психологічно, задовольняючи при цьому, свої потреби в 

постійному спілкуванні з іншими людьми, які не виявляють до неї 

агресії.  

Якщо ж розглядати психологічну безпеку на рівні особистості, 

то цілком можливо прийти до висновку, що це є складною системою 

взаємовідносин із різними сферами дійсності, а також ставлення 

індивідууму до усіх інших людей та суспільства в цілому. Це цінності 

та ідеали, які багато в чому визначають поведінку людини. На рівні 

суб`єкта діяльності психологічна безпека − сукупність способів і 

технологій практичної реалізації активності, що створюють або 

знижують ступінь загрози іншій людині чи суспільству, а на рівні 

індивідуальності – цілі й орієнтири людини, котрі адекватно 

відображають її життєві пріоритети, а також екзістенціональну 

сутність. 

У психолого-педагогічній літературі нині прийнято зазначати 

низку різних критеріїв, рівнів і компонент у ієрархічній структурі 

психологічної безпеки взаємодіючих суб`єктів. Як правило, основним 

критерієм психологічної безпеки вважають цілісність фізичної 

структури людини, відповідну певним нормам стабільного 

функціонування організму. Наступною за значимістю є група 

критеріїв, що належать до індивідуально-психологічного рівня. До цієї 

групи входять такі елементи, як адекватність відображення 

зовнішнього світу і ставлення до нього, рівень захищеності психіки, 

ступінь адаптивності функціонування, а також ступінь захисту 

свідомості людини від різного роду маніпулятивних впливів. 

Особистісно ієрархічному рівню критеріїв психологічної безпеки 

відповідають особливості індивідуальної реакції на соціальні 

негаразди, фізичне та психологічне насильство, які виникають 

внаслідок деяких подій і окремих поведінкових актів, що створюють 

загрозу особистій безпеці або ж безпеці близької людини. 

На превеликий жаль, у сучасному суспільстві останнім часом 

превалює тенденція, котра полягає в тому, що реалізація практичної 

діяльності, як окремих його членів, так і цілих соціальних груп, в 

основному, спрямована навіть не на адаптацію до зовнішніх умов, а на 
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здійснення процесу успішного виживання в умовах агресивного і 

динамічного зовнішнього середовища. Тобто, більшість елементів 

суспільства в тій чи іншій мірі конфліктують один з одним замість 

того, щоб забезпечувати взаємне узгодження дій, спрямованих на 

досягнення загальної глобальної мети. А це вже серйозна загроза для 

суспільства і держави в цілому. Це також істотно впливає на рівень 

забезпечення психологічної безпеки, зокрема у сфері освіти. 

Освітні установи усіх форм власності існують і функціонують, 

фактично реалізуючи боротьбу за виживання в умовах конкуренції з 

іншими елементами, вибудовуючи організаційну, навчальну, 

економічну, фінансову, соціальну, інформаційну, кадрову, господарську 

політику у відповідності з нормами поведінки, сформованими на 

міжнародному ринку освітніх послуг. Це суттєво відволікає активних 

учасників систем освіти та науки від реалізації покладених на них 

суспільством і державою функцій, внаслідок чого й формуються 

відповідні загрози, в тому числі й психологічній безпеці. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

Важливим завданням сучасної освіти виступає створення 

оптимальних умов щодо становлення у молоді спрямованості на 

особистісний та професійний саморозвиток. Основою спрямованості 

на саморозвиток є природна потреба у самореалізації, яка є не тільки 

джерелом розвитку особистості, але й надає віри у власні сили і 

допомагає встояти в бурхливому сьогоденні. Самореалізація 

особистості є важливим показником її життєвої активності, особливо у 

професійній сфері, яка виступає однією з основних сфер людської 

життєдіяльності. Детермінантою самореалізації є саморозвиток 

особистості як прояв суб’єктної активності у певній діяльності [1, с. 
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113]. 

Дослідження проблеми самореалізації особистості найбільш 

яскраво висвітлювалися у роботах психологів-класиків гуманістичного 

напрямку – Роджерса К., Маслоу А., Олпорта Г. та інші. Відповідно до 

положень концепції гуманістичної психології, потреба у самореалізації 

вважається природною потребою, яка надає індивідуальному житті 

людини глибокого сенсу і є основою особистісного росту. Тому 

основною функцією освіти є гуманна мета самореалізації особистості 

[4, с. 102]. 

Самореалізація – це здійснення індивідуальних та особистих 

можливостей «Я» за допомогою власних зусиль, а також спільна 

діяльності з іншими людьми. Самореалізація активізується щодо рис, 

властивостей та якостей людини, які раціонально і морально прийняті 

суспільством. Водночас особистість є такою, якою вона зробить себе 

сама, наскільки вона сама себе відчуває. Тому можна сказати, що 

самореалізація є атрибутом самого існування особистості [2, с. 38]. 

Зауважимо, що дехто із дослідників (Роджерс К., Маслоу А., 

Франкл В. та інші) не надають істотного значення розрізненню і таких 

термінів, як «самореалізація» і «самовираження». Абульханова-

Славська К.А. вважає, що самореалізація можлива лише тоді, коли 

пізнання людиною своїх здібностей вже закінчено, повністю 

сформований «Я-образ» і є особистісна готовність реалізувати 

сукупність зовнішніх умов самореалізації. При цьому, в особистості 

виникає необхідність проявляти сукупність своїх зовнішніх взаємодій 

зі світом, що і називається самореалізацією. Якщо ж ці умови не 

дотримуються, спостерігається процес не самореалізації, а 

самовираження. Самовираження часто перебуває в стадії винятково 

зовнішнього, показного «вираження» самого себе, коли демонструвати 

ще немає чого. Таке самовираження в дорослої людини стає ознакою 

«дорослого інфантилізму» [1, с. 73].  

Найбільш повно самореалізація проявляється у реалізації 

смисложиттєвих і ціннісних орієнтацій. Тобто, має місце сутнісна, 

автентична самореалізація – здійснення потреби в самореалізації як 

прагнення реалізувати свої здібності і таланти. Іншими словами таку 

самореалізацію називають самовіддачею, самоздійсненням. Як 

відмічають дослідники цієї проблеми, іноді особистість, яка 

самореалізується, можна назвати особистісню, яка 

самоактуалізувалася. 

Величина внутрішнього потенціалу, як правило, корелює із 

суспільним визнанням, а ступінь його реалізації може краще всіх 

оцінити сама людина у своїх суб’єктивних відчуттях. Однак прагнення 
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до самореалізації, якщо воно стає провідним мотивом, не тільки 

проявляється у відчуттях, але й формує деякі властивості особистості 

[1, с. 82]. Рубінштейн С.Л. вважав, що одним з механізмів формування 

рис характеру є мотиви. Виникаючи в подібних ситуаціях, вони 

закріплюються й стають його складовими. Ці риси проявляються в 

поведінці людини, її вчинках. Якщо людина поводиться неконформно, 

бере на себе відповідальність в різних ситуаціях, має сміливість виявити 

й викрити свій захист, вона, рухаючись до самоактуалізації, формує 

відповідні риси свого характеру [4, с. 206]. Такий тип людей Маслоу А. 

описує як прекрасних, здорових, сильних, творчих, доброчесних і 

проникливих.  

Більш систематизований опис цих характеристик був 

запропонований Роджерсом К., хоча він обмежується двома типами 

людей: «повноцінно функціонуючих» і «непристосованих» [5, с. 192].  

Досліджуючи проблему самореалізації здобувачів вищої освіти 

з інвалідністю у процесі навчання у вузі, можна наголосити на тому, 

що у осіб з інвалідністю показник самореалізації та самоактуалізації на 

2,3 % вищий, ніж у нормативних студентів. На нашу думку це може 

бути пов’язано як із мотивацією осіб з інвалідністю щодо оволодіння 

певними професійними якостями, так і з обмеженням спектру вибору 

спеціальностей.   

Проблема самореалізації осіб з інвалідністю є актуальною на 

сучасному етапі розвитку суспільства та потребує подальшого 

вивчення. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ 

СТУДЕНТАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

Пріоритети вищої освіти обумовлюють надзвичайну 

насиченість навчальної діяльності, частка позаурочної діяльності 

значно зменшується і міжособистісні відносини студентів, не пов’язані 

з навчальною діяльністю, не розвиваються повною мірою. Це веде до 

труднощів здобувачів вищої освіти, особливо студентів з інвалідністю, 

в освоєнні норм міжособистісних відносин, у формуванні життєвої 

позиції, у розвитку особистісних якостей та, як наслідок, призводить 

до переживання відчуття самотності. 

Самотність – це соціальний стан, який відображає 

психофізичний статус людини, утруднюючи їй встановлення нових і 

підтримування старих контактів та зв’язків. Це гостре внутрішнє, 

суб’єктивне переживання [1, c.101].  

Зовнішня соціальна ізоляція не є самотністю, вона лише може 

призвести до її виникнення чи посилити основні симптоми. Самотність 

зазвичай має два рівні: 

1) емоційний: відчуття повної заглибленості у собі, 

приреченості, непотрібності, безладдя, порожнечі, відчуття втрати, 

іноді жаху; 

2) поведінковий: падає рівень соціальних контактів, стається 

розрив міжособистісних взаємин [3, с.63]. 

Самотність – це розрив зв’язків, тоді як особистісні сподівання 

орієнтовані на збереження цих зв’язків. Самотня людина відчуває 

відрив минулого, і навіть свою непотрібність у майбутньому. Отже,  

самотність – це переживання, що викликає комплексне і гостре 

відчуття, яке висловлює певну форму самосвідомості і розкол 

основної, реальної мережі відносин та зв’язків внутрішньої злагоди 

особистості. Це призводить до виникнення відчуття страху, суму й 

депресії [2, с.57]. 

Люди, які живуть наодинці, іноді почуваються менш самотніми, 

ніж ті, кому доводиться часто спілкуватися із оточуючими. Самотньою 

можна назвати людину, яка, мало взаємодіючи з оточуючими, не 

виявляє ні психологічних, ні поведінкових реакцій самотності. З 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

169 

іншого боку, люди можуть усвідомлювати, що між їх реальними і 

бажаними стосунками з оточуючими існують розбіжності. 

Справжній, суб’єктивний стан самотності зазвичай 

супроводжують симптоми психічного розладу, які мають форму 

афектів з явно негативним емоційним забарвленням, причому в різних 

людей афективні реакції на самотність різні. Одні самотні люди 

скаржаться, наприклад, на відчуття суму чи пригніченості, хтось 

говорить, що відчуває власний страх і тривогу, треті повідомляють про 

гіркоту та гнів [4, с.16]. На переживання стану самотності впливають 

не так реальні стосунки, скільки ідеальне уявлення того, якими вони 

повинні бути.  

Самотність супроводжується типовими симптомами. Самотні 

почуваються психологічно ізольованими від інших людей, нездатними 

до нормального міжособистісного спілкування, до встановлення з 

оточуючими інтимних відносин типу дружби чи любові. Самотня 

особистість – це депресивна, чи пригнічена особа, яка крім того має 

дефіцит умінь і навичок спілкування [6, с.21]. 

Самотня людина почувається інакшою і вважає себе 

малопривабливою особистістю. Вона буквально стверджує, що ніхто її 

не любить і не поважає. Такі особливості ставлення до самотньої 

людини нерідко супроводжуються специфічними негативними 

афектами, серед яких відчуття злості, суму, глибокого нещастя. 

Самотня людина уникає соціальних контактів, сама ізолює себе від 

інших людей. Їй більше ніж іншим властиво так зване параноїдальне 

відчуття, що містить підвищену підозрілість, імпульсивність, надмірну 

дратівливість, страх, відчуття розбитості і фрустрації [3, с.42].  

Самотні люди більш песимістичні, вони відчувають 

гіпертрофовану жалість до себе, очікують від інших лише 

неприємностей, як від майбутнього – лише найгірше. Вони також 

вважають своє життя й життя інших людей безглуздим. Самотні люди 

не схильні до розмов, поводяться тихо, намагаються бути 

непомітними, найчастіше виглядають сумно [9, с.86].  

Таким людям властиві специфічні міжособистісні проблеми. 

Вони легко дратуються, агресивніші, схильні до надмірної критики 

оточуючих, нерідко психологічно тиснуть на інших людей. Самотні не 

довіряють людям, приховують свою думку, нерідко лицемірні, 

недостатньо керовані у своїх вчинках [8, с.22].  

Наукових досліджень феномену самотності у межах психології і 

педагогіки наразі недостатньо. У працях Е. Еріксона, А. Маслоу, 

К. Роджерса, Х. Саллівана, З. Фрейда, Е. Фромма, К. Хорні, К. Юнга 

розглянуті психологічні передумови виникнення самотності та 
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запропоновано психотерапевтичні шляхи її подолання.  

У дослідженнях К. Андерсона і Л. Хоровіца, Р. Вейса, 

Дж. Де Джонг-Гірвельда і Д. Радшелдерса, Т. Джонсона і Р. Садлера, 

К. Кутрона, М. Міцели, І. Мораша, Л. Пепело, М. Селігмана, 

Ф. Фромм-Рейхман, Дж. Янга показано складний зміст феномену 

самотності, акцентується увага на її причинах, пов’язаних як з 

типовими ситуаціями життя, так і з характером особистості. 

У вітчизняній науці проблема, що нас цікавить, розглядалася у 

роботах В. Асєєва, А. Бодальов, Є. Бондаревської, Б. Гершунського, 

О. Головахи, Н. Гуткіної, Я. Коломинского, І. Кона, Ю. Орлова, 

Н. Паніної, Н. Різдвяної, В. Сафіної, Е. Соколової, Д. Фельдштейна та 

інших. Автори аналізували феномен самотності саме у осіб 

підліткового та юнацького віку, приділяючи увагу соціальним і 

психологічним причинам, що викликають відчуття самотності у 

молодих людей, а також його наслідків у процесі формування 

особистості [5, с.46]. 

Самотність – переживання стану відчуженості людини від 

суспільства. За словами Е. Фромма, цей стан можна розглядати як 

універсальне, стійке переживання, апріорі притаманне вільній 

особистості на всіх етапах її розвитку. Стан самотності – це тимчасово 

виникле відчуття власної автономності, і тому його не варто 

розцінювати як феномен, що має універсальний характер [7, с.115]. 

Вивчення проблеми самотності допоможе уникнути болісної 

самотності у підлітковому та юнацькому віці. Виявлення самотності на 

первинних стадіях у підлітків, дозволить корегувати цей процес з 

метою правильного розуміння людиною причин його виникнення, 

задля покращення та зміни свого становища у суспільстві.  

Отже, самотність, особливо людей з інвалідністю, є не 

достатньо вивченим психологічним явищем, яке потребує уваги 

дослідників. Існують різні підходи до трактування самого поняття 

«самотність», причин його виникнення та наслідків. Проте 

залишаються відкритими питання про механізми формування даного 

відчуття, його значення для особистості та впливу на її 

життєдіяльність, а також вікові та гендерні відмінності у переживанні 

цього феномену.  
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РОЗДІЛ 4. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО 

 

БАЛАХОНОВА О.В., д. е. н., доцент,  

професор кафедри економіки та менеджменту 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Систематизація якості конкурентноздатності студента – 

завдання більш практичне ніж  теоретичне і стосується критеріїв 

професійного розвитку і особистісного самовдосконалення кожного 

студента. 

Конкурентоспроможність студента – це особливий напрямок 

міркувань студента на необхідність постійної боротьби за особисте 

виживання, успіх і просування в сучасному світі у всіх його ситуаціях, 

оволодіння   технологіями такої боротьби за своє благополуччя. 

Механізми реалізації системи мотиваційних педагогічних 

технологій обумовлюються специфікою кожної окремої навчальної 

дисципліни, а також напрямком професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти, які їх вивчають. Існуюча організація мотиваційних 

механізмів навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі 

вивчення навчальних дисциплін має ряд недоліків, які не дозволяють 

здійснити якісну підготовку здобувачів вищої освіти на належному 

рівні.  

Становлення майбутнього фахівця як висококваліфікованого 

фахівця, можливо лише при сформованому мотиваційно-ціннісному 

відношенні в його професійному становленні. 

Можемо стверджувати, що організація процесу спрямування 

мотиваційних механізмів під час навчання у ВНЗ буде ефективною та 

стане фактором підвищення рівня підготовки майбутнього економіста 

при умові її побудови як педагогічної системи. Ця система  

ґрунтується на взаємодії викладача та студента під час отримання, 

узагальнення та аналізу досягнень під час навчального процесу, 

зокрема поєднання мотиваційної поведінки, особистісних чинників, 

ситуаційних чинників, мотивів, стимулів, мотивування, засобів у 

процесі навчання.  

Використовуючи мотиваційні технології ми сприяємо швидкому 

включенню здобувачів вищої освіти у професійну навчально-

пізнавальну й навчально-виробничу діяльність без тривалого 
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«вживання» в роботу, підтримці діяльності на необхідному рівні 

активності.  

Наявність мотиваційного компоненту в процесі навчання: 

 швидкість включення викладача у навчальну діяльність;  

 стійкість інтересу до неї;  

 наполегливість у вирішенні навчальних проблем. 

Це дозволить задіяти механізм зовнішньої та внутрішньої 

мотивації здобувача.  

Вступна  мотивація активізує навчальну діяльність здобувача 

вищої освіти, сприяє формуванню початкового бажання освоїти 

навчальний матеріал, викликає інтерес до процесу навчання. 

Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне 

спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу 

до навчальної діяльності та підтримує цей інтерес на всіх етапах 

навчання.  

Вступна мотивація може здійснюватися у формі бесіди, показу, 

демонстрації того чи іншого предмета або явища, на яке буде 

спрямовано весь процес навчання. При цьому основними методами є 

мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація. 

Поточна мотивація - для підтримки постійного інтересу до 

навчальної діяльності. Вона може здійснюватися різними методами 

навчання відповідно до етапів формування діяльності: 

 у процесі його пояснення (бесіда, лекція, розповідь); 

 у ході виконання практичних завдань (розв’язання задач, 

вирішення завдань, виконання лабораторних робіт); 

 у процесі контролю (поточний, підсумковий, заключний 

тощо). 

Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового 

матеріалу є орієнтація навчального матеріалу на його практичний 

зміст, орієнтація на конкретну професійну діяльність, демонстрація в 

мовленні практичного використання теоретичних положень, які 

наводяться. 

Основні прийоми поточної мотивації на етапі формування і 

контролю діяльності:  

 надання права вільного вибору завдань,  

 створення завдань оптимальної складності,  

 новизна та непередбачуваність завдань,  

 позитивний зворотний зв’язок або інформування здобувачів 

про успішність їхньої діяльності. 

Оцінювання знань і умінь – один із найважливіших елементів 

навчального процесу. Від його правильної організації значною мірою 
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залежить ефективність професійної підготовки і якості фахових знань 

студентів. Контроль професійних знань і умінь виконує перевірочну, 

навчальну, розвиваючу, виховну і методичну функцію.  

Якість освіти визначається здатністю навчального закладу 

створювати умови для розвитку нетрадиційного мислення, вміння 

адаптуватись і згодом якісно змінювати оточуюче середовище. Саме 

тому удосконалення мотиваційних педагогічних технологій для 

навчальних досягнень майбутніх економістів є вкрай важливим 

завданням для викладачів. Запорукою цього повинно стати: 

 наявність інтенсивної пошукової мотивації (формування 

інтересу до матеріалу і мотивація навчальної діяльності);  

 достатній рівень освіти та інтелекту (діяльність за заданим 

зразком при системному підході до навчального матеріалу, виконання 

завдань конвергентного типу);  

 розвиток пізнавальної активності (використання активних 

методів навчання і дидактичних технологій продуктивного типу; 

 зниження регламентованості поведінки студентів у 

навчальному процесі (можливість обирати навчальні предмети, 

навчальні завдання, самостійний вибір індивідуального завдання); 

 створення творчого середовища і психологічно сприятливого 

клімату для творчості (організація семінарів, дискусій, олімпіад, 

конференцій, використання групових методів роботи); 

 соціальна підтримка творчої поведінки (заохочення, премії, 

дипломи, нагороди за творчість). 

Найефективнішим видом навчальної діяльності у формуванні 

творчих професійних знань і умінь є виконання реальних завдань з 

розробкою конкретних рекомендацій щодо високотехнологічного 

виробництва і конкурентоздатності послуг. Вважаємо, що при виборі 

форм і методів навчання на теоретичному і практичному етапах 

професійного навчання потрібно враховувати сучасні тенденції 

реформування освіти, вимоги освітнього стандарту, аналіз професійної 

діяльності майбутнього фахівця за умови творчого застосування 

професійних знань і умінь на конкретних виробничих посадах.  

Така підготовка забезпечуватиме здатність до самостійного 

прийняття нестандартних професійних рішень, ефективного 

розв’язання майбутнім фахівцем сфери послуг складних завдань 

технологічної діяльності.   
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ДАВИДЕНКО Г.В., д.пед.н., к.філол.н., доцент, професор  

Вінницького інституту Університету «Україна»  

 

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗІЇ У 

ВІННИЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ ВНЗ «ВІДКРИТИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

«УКРАЇНА» 

 

У Вінницькому соціально-економічному інституті Університету 

«Україна» навчаються студенти з особливими освітніми потребами 

переважно двох категорій за медичним показником: студенти з вадами 

сенсорної системи та студенти з вадами опорно-рухового апарату. 

Студенти з іншими нозологічними показниками становлять менше 25 

% від загальної кількості осіб з особливими освітніми потребами 

(ОООП). Основним в діяльності Університету «Україна» є з’ясування 

типових проблем, недоліків і перешкод у впроваджені інклюзивного 

навчання. Якщо для студентів з вадами опорно-рухового апарату 

головними є проблеми фізичного доступу, то для ОООП інших 

нозологічних груп необхідно окреслити специфічні особливості. 

У своєму дисертаційному дослідженні Г. Давиденко подає 

узагальнення основних типів проблем та перешкод для здобуття вищої 

освіти студентів з особливими освітніми потребами у країнах 

Європейського Союзу [1, с. 16-19]. Більшість з указаних перешкод на 

разі перебувають на етапі вирішення, зокрема у Вінницькому інституті 

Університету «Україна» вони є реалізованими на 60 – 70%. 

Так, аліментарний компонент пакету сервісів Вінницького 

соціально-економічного інституту університету «Україна» складають 

а) елементи доступу до навчальних приміщень, бібліотеки; б) до 

їдальні та кафетерію; в) до туалетів. Оскільки на даний час ліфти 

відсутні, що є недоліком, то доступ до указаних сервісів для студентів 

з вадами опорно-рухового апарату забезпечується студентською 

волонтерською службою.  

Студенти з вадами сенсорної системи навчаються в аудиторіях, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
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оснащених ноутбуками. Окрім цього, усі слабочуючі студенти 

отримують слухові апарати й завдяки цьому потребують мінімальної 

підтримки перекладача-дактилолога.  

Науково-методична рада інституту стимулює викладачів до 

розробки мультимедійного та тактового наповнення усіх компонентів 

змісту освіти, які розташовуються на інтернет-платформі для 

дистанційного навчання «Mооdlе», доступ до якої можливий після 

реєстрації студентів та отримання індивідуального паролю. З 

допомогою цієї системи поступово реалізується й інший принцип 

європейської болонської системи вищої освіти: студенти мають змогу 

ознайомитися й попередньо підготуватися до лекцій, тоді як викладач 

виконує консультативну, узагальнювальну й модераторську функції. 

В університеті з метою полегшення навчання студентів з 

особливими освітніми потребами, а також студентів зі звичайними 

потребами (що є умовною величиною) застосовуються методолого-

технічні надбання дистанційного навчання, що знижують рівень 

залежності студента від викладача.  

Так, із найпоширеніших систем дистанційного та допоміжного 

навчання «Moodle», «Training Ware Class», «Claroline LMS», 

«STELLUS» базовою структурою було обрано систему «Moodle» як 

таку, що є найбільш зручною й максимально відповідає вимогам 

простої взаємодії студента з особливими освітніми потребами з 

системою Інтернет. 

Апробація й практичне втілення аналізованих принципів і 

методів упровадження інклюзії у вищій школі здійснюється на базі 

Вінницького інституту Університету «Україна» під керівництвом 

автора. Це втілення реалізується, з одного боку, опираючись на досвід 

країн Європейського Союзу, з іншого, – виходячи з юридичних і 

фінансових можливостей вітчизняної освіти з використанням власного 

п’ятнадцятирічного досвіду.  

На даний час у Вінницькому інституті Університету «Україна» 

близько 10 % студентів становлять особи з особливими освітніми 

потребами. Упродовж 2011–2016 навчальних років автором 

дослідження, який є директором Віницького інституту Університету 

«Україна», в контексті загальнонаціонального експерименту, 

ініційованого Міністерством освіти і науки України щодо організації 

інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у 

вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації на тему 

«Системний підхід до організації інтегрованого навчання осіб з 

особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах I – IV 

рівнів акредитації» було здійснено системний експеримент і 

http://hotuser.ru/distanczionnoe-obuchenie/764--moodle#01
http://hotuser.ru/distanczionnoe-obuchenie/764--moodle#02
http://hotuser.ru/distanczionnoe-obuchenie/764--moodle#03
http://www.stel.ru/do/
http://www.stel.ru/do/
http://hotuser.ru/distanczionnoe-obuchenie/764--moodle#01
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теоретичне дослідження щодо впровадження європейських елементів 

впровадження інклюзії.  

Основними положеннями цього експерименту було: а) 

дотримання діючих законодавчих основ інклюзії; б) реалізація 

місцевих ініціатив (подільський регіон); в) залучення альтернативних 

форм фінансування й адміністрування; г) розгортання максимально 

широкої співпраці інституту з позаосвітніми громадськими, 

волонтерськими, благодійними, творчими та міжнародними 

організаціями. 

Адміністративним забезпеченням інклюзії в референтному 

закладі займається спеціальний сектор інклюзивної освіти відділу 

науки, міжнародної діяльності та інклюзивної освіти, до складу якого 

входять вчителі-дефектологи, фахівці з інклюзивної освіти та 5 

перекладачів-дактилологів. Це забезпечує усунення комунікативного 

бар’єру й вирівнювання діяльнісного й когнітивного потенціалу 

ОООП. 

Університет «Україна» вже понад 17 років утілює інклюзивні 

принципи навчання й упевнено займає провідні позиції в рейтингах 

ВНЗ, які надають освіту молоді з особливими потребами в рамках 

інтегрованого, а останнім часом й інклюзивного навчання й виховання.  

Незважаючи на те, що законодавством регламентовано 

інклюзивне та інтегроване навчання переважно на перших ступенях 

освіти (дошкільна, шкільна й професійно-технічна), Університет 

«Україна» самостійно та за співпраці з зарубіжними освітніми 

центрами впроваджує інклюзію у навчальний процес вищої школи і є в 

цій царині єдиним специфічним закладом, де на однакових умовах 

навчаються звичайні студенти та студенти з особливими освітніми 

процесами.  

Особливістю університету є широке територіальне «покриття», 

яке відповідає принципам побудови державного інклюзивного 

ландшафту. Так, Університет «Україна» має 40 навчально-виховних 

підрозділів, у т.ч. територіально відокремлених - 32 (19 інститутів, 3 

філії, 1 факультет та 17 коледжів).  

На базі Вінницького інституту Університету «Україна» 

впроваджується низка новітніх технологій та проектів, зокрема: 

1. Відбувається постійний обмін досвідом з вітчизняними та 

зарубіжними спеціалістами в галузі інклюзії (обмін викладачами, 

щорічна діяльність міжнародної наукової конференції «Актуальні 

проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому 

середовищі у світлі реалізації Конвеції ООН про права інвалідів». 
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Щорічно з 2015 року укладаються колективні монографії про 

принципи, методи й технології інклюзивного навчання у ВНЗ);  

2. Утілюється в життя проект «Живий звук», скерований на 

адаптацію студентів з вадами слуху та мовлення. У його рамках 

здійснюється планомірний аудіо запис найважливіших навчальних 

матеріалів, створення бази даних на серверах та персональних 

комп’ютерах інституту, до яких студенти мають безпосередній доступ 

на заняттях та поза ними. 

3. Впроваджується новий спосіб фінансування інклюзивного 

входження особи зі специфічними потребами в соціум, який 

обговорюється й в Україні. Він полягає у поступовому переході від 

пенсійного й дотаційного утримання особи з інвалідністю до закупівлі 

сервісних послуг (адаптації, освіти, реабілітації) з урахуванням 

індивідуальних потреб та умов. В Університеті «Україна» це питання 

вирішується шляхом співпраці з державним Фондом соціального 

захисту інвалідів, недержавними громадськими, благодійними та 

міжнародними організаціями. 

Автором дослідження упродовж останніх шести років 

здійснюється моніторинг приросту студентів Вінницького інституту 

Університету «Україна» з метою оцінки ефективності впроваджуваних 

інновацій та реформ, які гіпотетично впливали на рейтинг інституту. 

Результати засвідчили на тлі загальної демографічної кризи 

(зменшення абітурієнтів у всіх ВНЗ держави) поступове зростання 

абітурієнтів, які є ОООП, а також оновлення й приріст педагогічних 

кадрів, які спеціалізуються на інклюзивній освіті.  

Одним із принципів, який закладено у реформування 

Вінницького інституту Університету «Україна» є, по-перше, 

застосування домінувального в Європі висхідного способу 

імплементації інклюзії («знизу – вверх»), по-друге, сприймання й 

використання часткових недоліків як атракторів (шляхів, що 

«притягують» й організовують альтернативні способи вирішення 

проблем) розвитку.  

Загалом, Університет «Україна» самотужки утілює 

домінувальну європейську модель інклюзії «знизу вверх», ініціюючи 

міжнародні проекти, інтегруючи роботу науковців у цій царині, 

проводячи семінари й безпосередньо застосовуючи європейські 

методи включеного навчання в освітньому процесі. Позитивний досвід 

такої діяльності переходить в імідж, який поширюється природніми 

каналами масової комунікації (репутація, досвід, перспектива, 

особистісна реалізація, доступ), що додатково сприяє збільшенню 

потоку ОООП як абітурієнтів закладу. 
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Отже, загальні особливості інклюзивного навчання у 

Вінницькому інституті Університету «Україна» пов’язані передовсім з: 

а) нозологічним контингентом студентів (переважно з вадами 

сенсорної системи та опорно-рухового апарату), б) із запровадженням 

елементів європейського досвіду; б) з реальними фінансовими 

можливостями закладу. Загальна концепція такої імплементації 

пов’язана з адміністративною моделлю «знизу – вверх», трьох 

контурною системою управління, в якій провідна роль належить 

студентській само ініціативі й інтернет-простору, а також з 

намаганням максимально забезпечити аліментарний, методичний та 

технологічний пакети сервісів. 

Список використаних джерел 

1. Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації 

інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн 

Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 

13.00.01 / Давиденко Ганна Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 40 с. : рис. – С. 16-19. 

 

ЖУКОВА О.А., старший викладач  

кафедри економіки та менеджменту 

Вінницького інституту Університету «Україна» 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО 

НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ СТУДЕНТАМ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Сучасною світовою тенденцією є прагнення до соціальної 

адаптації осіб з інвалідністю. Продовжує формуватися і 

впроваджуватися нова культурна й освітня норма – створення умов 

для активної участі у житті суспільства для усіх громадян, включаючи 

людей з інвалідністю, що й фіксує міжнародне законодавство на рівні 

ООН. 

Інтегрування людей з інвалідністю в загальноосвітній простір 

України як один з напрямів гуманізації всієї системи освіти  відповідає 

пріоритетам державної політики, що окреслені в Національній 

доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті і полягають в: 

особистісній орієнтації освіти; створенні рівних можливостей для 

дітей та молоді у здобутті якісної освіти; забезпеченні варіативності 

здобуття освіти відповідно до здібностей та індивідуальних 

можливостей. 

Сучасні умови розвитку ринку освітніх послуг вищих 
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навчальних закладів України супроводжуються змінами, викликаними 

входженням до європейського освітнього простору, тобто 

відповідність вимогам Болонського процесу. Для успішного 

виживання і функціонування, підвищення якості та 

конкурентоспроможності освітньої послуги, вищим навчальним 

закладам необхідно пристосовуватися до змін зовнішнього 

середовища, змінювати стратегію діяльності, використовуючи 

проектні підходи до запровадження інновацій в освітньому процесі. 

Для розвитку освітнього сектора економіки знань слід 

використовувати такі інновації навчання, які дають змогу підвищувати 

якість надання освітніх послуг та полегшують процес навчання. Відтак 

нагальне завдання всіх ВНЗ є інноваційна освітня діяльність на 

підставі розробленого і затвердженого МОН України в 2000 р. 

«Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності». Згідно з цим положенням, освітніми інноваціями є вперше 

створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, 

управлінські системи, їх компоненти, що істотно поліпшують 

результати освітньої діяльності. 

Питання розробки та впровадження освітніх технологій, 

педагогічних технологій навчання й виховання в цілому розглядали 

В. Боголюбов, М. Горчакова-Сибірська, В. Гузєєв, І. Зязюн, 

Т. Назарова, А. Нісімчук, А. Савельєв, Г. Селевко, В. Сластьонін, 

І. Смолюк та ін. Безпосередньо технології навчання у вищих 

навчальних закладах різного рівня вивчали В. Беспалько, В. Бондар, 

Г. Бордовський, О. Гаврилюк, О. Долженко, В. Євдокимов, 

В. Ізвозчиков, М. Кларін, О. Коваленко, Н. Корсунська, О. Околелов, 

І. Прокопенко, А. Слободянюк, О. Філатов, Д. Чернилевський, 

Ф. Янушкевич.  

Під педагогічною технологією, насамперед, розуміється 

система найбільш раціональних способів досягнення поставленої 

педагогічної мети, наукова організація навчально-виховного процесу, 

що визначає найбільш раціональні й ефективні способи досягнення 

кінцевих освітньо-культурних цілей. Педагогічна технологія повинна 

задовольняти таким вимогам: системність, концептуальність і 

науковість, структурованість, керованість, відтворюваність, 

запланована ефективність, алгоритмічність, оптимальність витрат, 

можливість тиражування та перенесення в нові умови. Технологічні 

аспекти підготовки спеціалістів у закладах освіти можуть бути 

представлені на рівні організації навчальної діяльності, вивчення 

навчальної дисципліни, представлення навчальної інформації, 

контролю та оцінювання знань, мотивації й стимулювання діяльності 
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викладачів та студентів. 

Для моделі інклюзивної освіти, одним з важливих компонентів є 

організація дистанційної освіти, що дозволяє реалізувати два головних 

завдання – освіта для всіх та освіта через все життя. Під дистанційною 

освітою мається на увазі комплекс освітніх послуг, що надаються 

широким верствам населення в країні та за її межами за допомогою 

спеціалізованого інформаційно-освітнього оточення. При цьому 

дистанційна освіта як комплекс освітніх послуг, що надаються дітям-

інвалідам, базуються на засобах обміну корекційно-навчальною 

інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, 

комп’ютерний зв’язок тощо). Для встановлення дистанційного 

навчання необхідно мультимедійне обладнання (комп'ютер, принтер 

сканер, веб-камера та ін.)за допомогою якого буде підтримуватись 

зв'язок дитини з центром дистанційного навчання.. Під час 

навчального або колекційного процесу відбувається як спілкування 

між викладачем та дитиною (батьками дитини) у режимі он-лайн, так і 

виконання учнем завдань, що надсилаються йому електронним 

засобом, а потім з відправкою результатів у центру дистанційного 

навчання або навчального закладу. 

Інноваційна діяльність у педагогічній діяльності виступає як 

спосіб для трансформації суспільства в усіх сферах його розвитку. 

Системоутворюючим фактором інновацій системи освіти повинна 

стати духовна, гуманна сутність усіх перетворень, спрямованість на 

професійний, загальнокультурний, моральний розвиток майбутнього 

фахівця. 

Список використаних джерел 

1. Засенко В., Софій Н. Інклюзивна освіта: стан і перспективи 
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освітніми потребами» за підтримки програми ІВРР – ТАСІS 
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малий та середній бізнес: Зб. наук. пр./ За заг. ред. проф. В.А.Слащова. 
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ОЛІЙНИК О.М., голова випускової  

циклової комісії з правознавства,  

Вінницького коледжу Університету «Україна»’ 

 

МЕТОДИ І ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З 

СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

У сучасній педагогіці існує багато різноманітних форм та 

методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння 

знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь 

та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду 

самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, 

набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому розвитку 

самоосвіти і самореалізації. Однією із таких форм є семінарські 

заняття, які забезпечують розвиток творчого професійного мислення, 

пізнавальної мотивації і професійного використання знань – вільне 

володіння мовою педагогічної науки, оперування термінами, 

поняттями, визначеннями 

Семінари складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентами програмного матеріалу і обговорення 

на заняттях результатів пізнавальної діяльності. Вони привчають 

працювати самостійно, формують навички роботи з літературою, 

розвивають інтерес до предмету, вчать аргументувати відповідь, сприяють 

зв’язку теорії і практики. 

Семінарські заняття можна класифікувати: 

1. Залежно від складності, об’єму і вимог (підготовчі, власне 

семінари, міжпредметні). 

2. Залежно від мети: семінар-повторення і систематизації знань; 

семінари вивчення нового матеріалу, комбіновані. 

3. За формою проведення: семінар-бесіда, семінар-обговорення 

(реферативний), диспут, комбінований, семінар-конференція. 

На сучасному етапі набули поширення такі форми, як «круглий 

стіл», симпозіум, дебати. Широко використовуються такі методи: 

дидактичні, ділові, рольові ігри. 

Одним із пріоритетів інноваційного навчання є групова та 

індивідуальна форма навчання. Акцент зміщений на творчу 

імпровізацію педагога, на його взаємодію зі студентами. Довіра, 

повага, спілкування, стимуляція почуття гідності, здатності 

відповідати за себе є головним фактором групової та індивідуальної 

форм роботи. Студент розвиває свою індивідуальність у спільному 
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вирішенні творчих завдань, коли залучається його життєвий досвід і 

отримані знання [1]. 

Найбільш ефективними формами організації навчальної 

діяльності є робота в групах. Розмір такої групі залежить від кількості 

студентів в академічній групі, доступності джерел і змісту завдання. 

Як правило, це 5-7 студентів. 

Робота в групах – така організація роботи, яка сприяє залученню 

всіх студентів, але з урахуванням рівня їх розвитку та можливостей 

сприйняття матеріалу. Особливе значення набуває при цьому 

диференційний підхід до визначення завдань. 

Яких навичок набувають студенти внаслідок групової роботи? 

 навчаються брати на себе відповідальність за спільну та 

індивідуальну підготовку; 

 відстоювати свою позицію; 

 співпрацювати, обмінюватися інформацією; 

 виконувати різні ролі та брати на себе відповідальність (роль 

лідера, автора, репортера, спостерігача). 

Завдання викладача при груповій роботі: 

 правильно сформулювати завдання та забезпечити взаємодію 

груп; 

 підготувати цікавий заохочувальний матеріал; 

 бути партнером, вносити корективи, направляти роботу груп. 

У структуру активного заняття покладено три основні етапи: 

Перший етап – коригувальний. На цьому етапі формується 

навчально-пізнавальна діяльність. При застосуванні групового методу, як 

правило, групи поділяються на підгрупи (не менше 5 студентів, які 

обирають керівника). Кожна підгрупа складає завдання, які мають 

виконувати інші підгрупи. Керівники підгруп перевіряють знання 

студентів з попередньої теми. 

Другий етап – навчальний, на якому за допомогою завдань 

однієї підгрупи іншій узагальнюються і систематизуються знання з 

конкретної теми. Керівники підгруп обмінюються підготовленими 

завданнями за схемою, запропонованою викладачем. Керівник 

підгрупи розподіляє завдання між її членами. Основна мета заняття – 

допомогти студентам у засвоєнні навчального матеріалу, з’ясуванні 

його основного змісту, виправленні помилок, зроблених, ймовірно, під 

час самостійної роботи над темою. Цей етап сприяє розвитку 

аналітичного мислення. 

На третьому етапі – навчально-контрольному, відбувається 

рецензування завдань, активна дискусія з аналізу проведеної роботи та 

підбиття підсумків заняття. 
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Викладач спрямовує діяльність студентів, мотивує проведення 

кожного етапу через систему стимулювання і виконує роль арбітра в 

суперечливих ситуаціях.  

Серед педагогічних засобів активізації навчального процесу у 

ВНЗ особливе місце належить навчальній дидактичній грі, яка являє 

собою цілеспрямовану організацію навчально-професійної діяльності 

майбутнього спеціаліста [2]. 

Концептуальними основами ігрових технологій є психологічні 

механізми ігрової діяльності, що спираються на фундаментальні 

потреби особистості у самовираженні, самоутвердженні, 

самовизначенні, саморегуляції, самореалізації. 

Ігрова діяльність виконує такі функції: 

 спонукальну (викликає інтерес); 

 комунікативну (засвоєння елементів культури спілкування); 

 самореалізації (кожен студент реалізує свої можливості); 

 розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних 

якостей); 

 розважальну (отримують задоволення); 

 діагностичну (виявлення прогалин у знаннях); 

 корекційну (внесення позитивних змін у структуру 

особистості майбутніх фахівців). 

У процесі навчання застосовуються різні модифікації ділових 

ігор: імітаційні, операційні, рольові, діловий театр та інші [3]. 

«Мозковий штурм» – ефективний метод колективного 

обговорення, пошук рішень у процесі спільного висловлення думок. 

Цей принцип дає можливість за короткий час висловитись великій 

кількості студентів, що є передумовою вироблення найбільш 

розумного рішення. 

Методика проведення цього виду активної роботи полягає в 

наступному: 

1. Викладач ставить завдання і розповідає про правила його 

виконання. 

Мета «штурму» – запропонувати найбільшу кількість варіантів 

виконання завдання. 

2. Згруповані учасники «мозкового штурму» розвивають ідеї, 

відбирають ті, які допомагають знайти відповіді, знаходять спільне 

рішення. 

3. Ведучий, як правило викладач, підбиває підсумки дискусії. 

«Мозковий штурм» – ефективний шлях здіснення свободи 

слова, свідомого засвоєння знань[4]. 

Термін «інтерактивне навчання» означає певний порядок 
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інформаційної взаємодії між суб’єктом навчального процесу і 

навчальним середовищем. В. Гузєєв розрізняє три порядки 

інформаційної взаємодії: 

 інтраактивний, коли інформаційні потоки відбуваються 

всередині студента, а потім переносяться у навчальне середовище 

(створюється при самостійній навчальній діяльності студентів); 

 екстраактивний, коли інформаційні потоки спрямовані від 

навчального середовища до студента (навчальна лекція); 

 інтерактивний, коли між студентом і навчальним середовищем 

налагоджується діалог [5]. 

Проблем на семінарі можна розглянути кілька, і всі обов’язково 

розв’язувати в групах. Але неодмінною умовою є наявність проблеми 

та робота з нею в групах, прийняття узгодженого рішення і діалог за 

підсумками роботи. 

Діалог – це співробітництво учасників навчального процесу, з 

одного боку – різних груп студентів, з другого – студентів і викладача 

з метою спільного пошуку рішення. Тому воно направлено на пошук 

спільних знаменників, розширення і можливу зміну власного погляду, 

відвертість у взаємовідносинах. Як доводять дослідження, групові 

дискусії сприяють засвоєнню 50% матеріалу [6]. 

Дискусії – це словесний обмін ідеями, думками з будь-якої 

теми. Корисні тим, що дають можливість активізувати розумову 

діяльність студентів, уміння висловлювати власні думки, 

використовувати набуті знання. 

«Мозкова атака» достатньо популярний засіб навчання у 

дискусії. Ведучий пропонує якусь проблему або життєву ситуацію, для 

її вирішення пропонується якомога більше альтернативних засобів, які 

потім аналізуються самими студентами [7]. 

«Дерево рішень» – метод усіх можливих варіантів. Цей метод 

застосовується при аналізі ситуацій і допомагає досягнути повного 

розуміння причин, які призвели до прийняття того чи іншого 

важливого рішення, події в минулому. Студенти мають зрозуміти 

механізм складних рішень, роль викладача – заносити (можна залучати 

студентів) у колонки переваги і недоліки кожного з них.  

Результати обговорюються, викладач порівнює отримані 

результати, відповідає на поставлені запитання. Дискусія проходить у 

стилі телевізійного ток-шоу. 

Методика проведення дискусії: 

1. Викладач ставить проблему, студенти її обговорюють. У 

дискусії беруть участь за регламентом 3-5 студентів. 

2. Інші студенти через 15-20 хвилин беруть участь в 
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обговоренні. 

3. Після закінчення дискусії викладач підбиває підсумки, дає 

оцінку учасникам дискусії. 

Структуровані дебати. Це змагання між двома командами. 

Основні умови: 

 кожна команда повинна ретельно готувати свої аргументи: 

вирішити, які пункти, підтверджені джерелами та документами, 

висувають виступаючі, бути готовими до аргументів супротивників; 

 учасники дебатів виступають послідовно. 

Перемога надається команді, яка більш ефективно й 

аргументовано довела свої позиції і спростувала протилежні. 

До активних форм навчання, які сприяють засвоєнню до 70% 

матеріалу, відносяться рольові ігри [8]. Під час їх проведення 

розігруються ситуації, які студентам не траплялися у повсякденному 

житті. Кожна рольова гра може тривати декілька хвилин, за цей час 

студент має розіграти певну ситуацію всіма придатними для цього 

засобами. Метою рольових ігор є допомога студентам у дослідженні їх 

почуттів, думок та дій у вільній сприятливій обстановці. Рольові ігри 

можуть дати багатий матеріал для обговорення. 

Таким чином, у сучасній педагогіці має місце багатоваріантність 

форм і методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне 

засвоєння знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, 

виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття 

досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової 

роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому житті. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В 

ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 

В Україні з кожним роком набуває розвитку система 

інклюзивного навчання, що представляє собою комплексний процес 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими 

освітніми потребами. Організація навчання дітей з особливими 

потребами у загальноосвітніх навчальних закладах країни на основі 

застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з 

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності дітей з особливими освітніми потребами стає пріоритетним 

у педагогічній діяльності освітян. Підготувати до самостійного життя, 

навчити застосовувати одержані знання – ось головне в роботі 

педагога. Знання заради знань – це ми вже проходили.  

Налагодження успішної співпраці вчителя і учня 

розпочинається у початковій школі. Однією з умов ефективної 

співпраці вчителя і молодших школярів, є інтеграція новітніх 

технологій в навчальний процес. Тому розвиток «по-європейськи» 

звичайних українських загальноосвітніх шкіл неможливий без 

потужної матеріальної бази та сучасного технічного забезпечення 

навчального процесу. 

Глобальні соціально економічні зміни в світовому освітньому 

просторі – це насамперед узгодження вимог до професійних якостей 

фахівця, його знань предмета, і з глибоким розумінням особистісних 

особливостей учня, поваги до нього і його потреб. До професійної 

компетентності сучасного педагога повинно входити два основних 

компоненти: інформаційно-комунікаційна компетенція (ІК-

компетенція) і предметно-педагогічна (ІК-компетенція) для загального 

користування. Це буде обумовлено новими стандартами освіти 
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початкової школи і сучасним соціальним замовленням. Слід визнати, 

що рівень ІК-компетенції наших учнів у багатьох випадках 

перевершує ІК-компетенції наших викладачів. Та для учнів з 

особливими освітніми потребами розібратися у цих питаннях є 

доленосним. 

Вирішити більшість проблем, що постають перед учнями з 

особливими освітніми потребами може широке впровадження 

SMART-технологій (мережевих, мобільних, інформаційних 

технологій) в навчальний процес. Сьогодні вже стало нормою 

проведення навчального зайняття з використанням мультимедійних 

презентацій, виконаних за допомогою таких програмних пакетів, як 

Microsoft Power Point або Macromedia Flash. Проте, разом із звичними 

презентаційними технологіями в сферу освіти проникають нові, так 

звані, інтерактивні технології, що дозволяють удосконалити 

презентації у вигляді слайд-шоу. Нова форма подання матеріалу за 

допомогою інтерактивного устаткування (інтерактивні дошки SMART 

Boards, інтерактивні дисплеї Sympodium) є презентацією, що 

створюється вчителем під час свого пояснення, - презентацією, що 

створюється тут і зараз. На інтерактивних дошках SMART Boards 

можна писати спеціальним маркером, демонструвати навчальний 

матеріал, робити письмові коментарі поверх зображення на екрані. 

При цьому усе написане на інтерактивній дошці SMART Board 

передається учням, зберігається на магнітних носіях, роздруковується, 

посилається електронною поштою відсутнім на уроці учням. 

Навчальний матеріал, створений під час уроку на інтерактивній дошці 

SMART Board, записується вбудованим відео рекордером, і може бути 

багаторазово відтворений [4,с.12]. 

Використання таких технологій дає можливість учням з 

особливими освітніми потребами віртуально бути присутніми на 

занятті, приймати участь в обговоренні питань, а головне – соціально 

адаптуватись, відчувати впевненість у своїх можливостях. 

У таких умовах істотним чином міняються функції вчителя: від 

джерела (іноді єдиного) знання до навігатора ефективної роботи зі 

знанням. У світовій освітній спільноті, у зв'язку з цим, став 

використовуватися новий термін, що підкреслює велике значення цієї 

функції вчителів, - facilitator - той, хто сприяє, полегшує, допомагає 

вчитися [3, с.41]. 

За допомогою SMART-технологій вчитель може стежити за тим, 

що роблять учні, виводити усі робочі монітори дітей на дошку, також 

блокувати їх - це дисциплінує дітей. Вчитель може розсилати з 

інтерактивної дошки навчальний матеріал, наприклад, тест, на усі 
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комп'ютери. 

Таким чином, SMART-технології – це умова подальшого 

успішного розвитку освіти, до якого цілком готове і психологічно 

адаптоване сучасне молоде покоління. Використання таких технологій 

в навчальному процесі, дозволяє учням з особливими освітніми 

потребами отримувати не тільки початкову, а й середню освіту на рівні 

з іншими учнями, що підвищить їх соціальну адаптованість і 

захищеність. Це, водночас, допоможе вступити до вузу, щоб отримати 

спеціальність і поповнити ринок праці кваліфікованими, 

конкурентоспроможними фахівцями, а вітчизняна наука отримає 

креативних, перспективних молодих науковців. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

Актуальність даної теми, пояснюється тим, що робота з особами 

з інвалідністю відноситься до категорії найскладніших питань у 

соціальній роботі. 
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Інвалідність – розглядається як інтегрована медико – соціальна 

проблема, яка віддзеркалює проблеми індивіда суспільства та країни в 

цілому [1, с.4-6]. 

Інвалід – це особа, яка має обмеження життєдіяльності в одній 

або декількох важливих сферах у зв’язку з порушеннями розумовими, 

психологічними, мовними, аналізаторними та локомоторними [3. с.80-

90]. 

На сьогоднішній день держава приділяє велику увагу 

проблемам дітей з інвалідністю зокрема у питаннях їх соціального 

захисту та підтримки, серед яких важливими є питання навчання, 

допрофесійної орієнтації до набуття адекватних видів оволодіння 

майбутньою професією [2, с. 36-40]. 

Найбільш поширеними у всьому світі та в Україні є наступні 

моделі навчання дітей з інвалідністю, серед причин інвалідності яких 

переважають психічні, нервові захворювання, захворювання органу 

зору та слуху: 

 Інтегроване навчання, що передбачає навчання людей зі 

спеціальними потребами у звичайних навчальних закладах нарівні з 

усіма. Плюсом такої методики є можливість їх соціальної та 

психологічної реабілітації через спілкування з однолітками і участь в 

«звичайному житті», мінусами – ризик виникнення і розвитку 

комплексів, технічна складність налагодження навчального процесу 

для осіб з інвалідністю, які мають яскраво виражені порушення. 

 Роздільне навчання, що передбачає навчання осіб з 

інвалідністю у спеціалізованих навчальних закладах–інтернатах. 

Основним плюсом даної методики є можливість максимально 

враховувати як специфіку захворювання, так і здатності особи з 

інвалідністю при організаціїнавчального процесу, мінусом – складна 

подальша адаптація таких людей у суспільстві і розвиток страху 

спілкування. 

 Додаткове навчання, що передбачає організацію переважно 

професійно-навчальних семінарів, тренінгів та курсів на базі 

незалежних об'єднань осіб з інвалідністю. Плюсами даної методики є 

висока ефективність професійної освіти та можливість навчання як 

дорослих, так і дітей, а також адаптація навчального процесу під 

можливості осіб з інвалідністю. Мінусами – необхідність закупівлі 

дорогого комп'ютерного устаткування. 

Слід зазначити, що з поширенням інформаційних технологій та 

комп'ютерних технік вони все більше використовуються в усіх трьох 

моделях навчання. Однак найбільшу ефективність демонструють 

навчальні проекти, які використовують такі технології в рамках 
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додаткових методів навчання осіб з інвалідністю. 

Для навчання осіб з інвалідністю з використанням комп'ютера в 

базі Інтернет ресурсу та локального впровадження спеціально 

виготовлених навчальних матеріалів застосовується програмоване 

навчання, під яким розуміється кероване засвоєння програмованого 

навчального матеріалу, що представляє собою серію порівняно 

невеликих тематично – спрямованих частин матеріалу навчальної 

інформації, що подається в рамках навчальної системи. 

Воно застосовується у формі двох основних методик: очне 

(традиційне) навчання і дистанційне навчання, що включає спеціальні 

методики викладання через соціальні мережі. Застосовуючи новітні 

програмні розробки в області Інтернет-технологій, які дозволяють 

досягнути реального ефекту присутності слухача на заняттях. Ця 

форма навчання має безліч переваг, таких як гнучкість навчального 

графіка, відсутність необхідності відвідувати навчальний заклад, 

значна економія ресурсів, інтерактивність та висока якість навчання, 

індивідуальний підхід до кожного студента. 

Відмінною особливістю освітніх установ для осіб з інвалідністю 

є неоднорідність складу студентів за характером захворювань, ступеня 

та спрямованості обмежень життєдіяльності, віковими показниками та 

загальноосвітньої підготовки. Це вимагає особистісно-орієнтованого 

підходу до організації навчального процесу, пошуку найбільш 

ефективних педагогічних технологій навчання. 

У свою чергу, дистанційна освіта – це універсальна форма 

навчання, що базується на використанні як традиційних, так і нових 

інформаційних та телекомунікаційних технологій і технічних засобів. 

При цьому процес навчання не залежить від розташування студента, 

ступеня порушень опорно-рухового апарату та обмежень у 

пересуванні, і гнучкий у часі. 

В цілому, застосування сучасних інформаційних технологій в 

освіті дозволяє: 

 індивідуалізувати підхід і диференціювати процес навчання; 

 контролювати студента з діагностикою помилок і зворотнім 

зв'язком; 

 забезпечити самоконтроль навчально-пізнавальної діяльності; 

 демонструвати візуальну навчальну інформацію; 

 моделювати та імітувати процеси та явища; 

 проводити практичні роботи в умовах віртуальної реальності; 

 прищеплювати вміння в прийнятті оптимальних рішень; 
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 підвищити інтерес до процесу навчання, використовуючи 

ігрові ситуації, особливо ділової ігри з використанням алгоритмів 

майбутньої професії. 

Навчання дітей з інвалідністю мають здійснювати вчителі, які 

володіють необхідними знаннями в області особливостей 

психофізичного розвитку різних категорій дітей з інвалідністю. 

Також застосовується форма навчання на дому, яка охоплює 

контингенти дітей з інвалідністю, які постійно або тимчасово 

обмежені у здатності до пересування; вона організується учбово-

виховним закладом в яком навчається дитина за місцем її проживання. 

Рівень знань дітей, які навчаються вдома, систематично оцінюється. 

Результати проведення занять, що проводяться вчителем з 

дитиною з інвалідністю фіксуються у щоденнику динамічного 

спостереження за розвитком і якістю засвоєння знань. Результати 

навчання дитини аналізуються з урахуванням його психофізичного і 

фізичного стану. 

На нашу думку оптимальним та перспективним є комбінова 

система навчання, за допомогою якої, можно досягнути найбільш 

високих результатів навчально-виховного процесу. Навчально-

виховний процес дитини з інвалідністю необхідно поєднувати з 

заходами медичної, фізичної, психологічної реабілітації у тісному 

контакті батьків, вчителів, психологів та медичного персоналу. 
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АРТ-ТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ З 
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САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ 

 

На сьогодні у психологічній, педагогічній та соціальній галузях 

широкого поширення набуває практика використання арт-

терапевтичних технологій, що поєднують основні принципи надання 

соціальних, педагогічних та психологічних послуг. Мистецька 

складова арт-терапії (у всій її різноманітності) дає фахівцеві кожної із 

наукових галузей «надзвичайні можливості» для практичної роботи із 

дитиною, зокрема з дитиною з функціональними обмеженнями. 

Як зазначає у свої працях О.Деркач арт-терапія це технологія 

створення та використання різних творів мистецтва з метою передачі 

почуттів, емоцій та інших проявів психіки людини; це інструмент для 

дослідження і гармонізації тих сторін внутрішнього світу людини, для 

вираження яких слова не підходять [2, с.7]. Якщо продовжувати цю 

думку у більш глобальному сенсі, близькому до нашої теми, то 

відповідно до визначення В.Люботи арт-терапія є універсальним 

методом лікування на основі образотворчого й іншого видів мистецтва 

[4, с.9]. Дійсно, термін «арт-терапія» на початку свого існування 

найчастіше використовувався по відношенню до будь-яких видів 

занять мистецтвом, що проводилися в лікарнях і центрах психічного 

здоров’я. Та згодом, враховуючи те, що дана технологія практично не 

має обмежень у використанні, є чудовим засобом самовираження без 

необхідності говорити та описувати свій стан, ставлення та почуття 

арт-терапія вийшла за рамки лікування. 

Тому, у даний час в контексті організації освітньо-виховної 

роботи у змішаних групах, де є діти з функціональними обмеженнями, 

арт-терапія є гарним форматом роботи фахівців оскільки включає 

знання: «історії хвороби», тобто медичний аспект інвалідності дитини 

та основних напрямків корекційно-компенсаторної роботи із 

відсутніми чи несформованими (повністю чи частково) функціями 

організму дитини; психолого-педагогічних особливостей дітей з 

функціональними обмеженнями; із особливостей використання арт-
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терапевтичних та арт-педагогічних технологій у роботі з такими 

дітьми. 

Під час роботи із такими дітьми необхідно враховувати акценти 

класно-урочної системи, такі як чіткі межі, що не дозволяють 

коригувати та дозувати інформаційний потік відповідно до 

індивідуальної потреби дитини з функціональними обмеженнями 

враховуючи плани проведення занять та програмні вимоги. Саме тому 

нам необхідно забезпечити поступове впровадження арт-терапії у 

позаурочну, виховну, а також як елемент класно-урочної форм роботи, 

адже таким чином ми не лише вирішуватимемо питання отримання 

дітьми з функціональними обмеженнями знань відповідно до 

програми, ми зможемо допомогти їм розкрити свій потенціал, 

навчитися спілкуватися з однолітками та іншими людьми, що їх 

оточують та зняти емоційне напруження.  

На нашу думку такий підхід має забезпечити адаптацію та 

соціалізацію дітей і, у подальшому, стати підґрунтям до їх входження 

у самостійне життя. Окрім того, враховуючи всю гаму технологій арт-

терапії: музикотерапія, кінезотерапія, корекційна ритміка, 

імаготерапія, лялько терапія, психодрамма, ізотерапія, казкотерапія 

тощо, найбільш повно, на нашу думку, дає «розкритися» особистості і 

у певній мірі є «прототипом» оточуючого світу та суспільства – 

своєрідною копією реальності – це театралізоване дійство.  

Саме тому, найкращим та таким, що не лише створить ситуацію 

успіху для будь-якої дитини і зокрема такої, що має певні вади має 

бути образно-рольова драмотерапія. Основними критеріями вибору 

даної форми роботи з дітьми з функціональними обмеженнями є те, що 

робота у групі дає можливість: 

 вдосконалювати себе через спілкування з іншими; 

 досягати стану емоційного піднесення; 

 формувати особистість дитини у ненав`язливій формі.  

Також, важливим критерієм є необхідність здійснити вибір ролі, 

адже власний вибір та прийняття ролі вимагають від дитини 

відповідної організації поведінки, у процесі якої дійова особа уявляє, 

як вона виглядає з точки зору іншої людини [3, с.73, 75]. І це дає 

учасникам можливість відпрацювати особистісні моменти у порівняно 

«безпечному» соціальному відображенні оточуючої дійсності під час 

взаємодії у групі. 

Як зазначає В.Любота – «театр дає людям з функціональними 

обмеженнями можливість самовиразитись, вирватися з домашнього 

усамітнення, а також певною мірою компенсувати деякі вроджені вади 

в рефлексії, моториці, скоректувати мову та розширити її діапазон» [4, 
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с.3]. На нашу думку, введення такої форми роботи у формат виховних 

занять в позаурочний час чи як елемент роботи у класі допоможе дітям 

відчути свій творчий потенціал, підтримати та створити ту саму 

«ситуацію успіху», яка так необхідна для самоствердження, інтеграції 

та наступної самореалізації у житті, що і є по своїй суті підготовкою 

дітей з функціональними обмеженнями до самостійного життя. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Сучасний розвиток суспільства й системи освіти в світі, в Україні 

зокрема, відбувається під впливом загальної тенденції до зростання 

кількості людей з інвалідністю. За даними ООН, кожна десята людина 

(більше 650 млн. осіб) на планеті має фізичні, розумові чи сенсорні 

порушення, у 25 % всього населення є різні розлади здоров’я. В Україні 

Міністерством соціальної політики станом на 01.01.2015 р. загальна 

чисельність людей з інвалідністю (без урахування тимчасово окупованих 

територій та Криму) становить 2 568 532 особи (або 5,98 % у загальній 

структурі постійного населення країни (42,9 млн. осіб) [1, с. 7]. 

Несприятлива тенденція щодо поширення інвалідності в Україні 

спричинила необхідність розв’язання проблеми щодо освіти дітей і молоді 

з особливими освітніми потребами. Значною мірою це зумовлено тим, що 

повноцінне існування та розвиток людини, зокрема осіб з особливими 
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освітніми потребами, неможливі без здобуття якісної освіти, а 

професіоналізація та сприяння кар’єрному росту молоді з інвалідністю 

потребують розбудови такої системи вищої освіти, де запроваджувалося б 

навчання студентів з різним рівнем здоров’я на паритетних засадах. 

У другій половині ХХ – на початку ХХІ століття проблематика 

соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з особливими 

освітніми потребами стала об’єктом наукових інтересів багатьох 

вітчизняних та зарубіжних дослідників. Заслуговують на увагу праці 

вітчизняних (О. Безпалько, В. Ільїн, Є. Мартинов, О. Молчан, 

Т. Самсонов, Н. Софій, Є. Тарасенко, О. Полякова та ін.) і зарубіжних 

(Б. Барбер, Г. Беккер, П. Бурдьє, Дж. Девіс, К. Дженкс, X. Кербо, 

М. Крозьє, Ф. Кросбі, К. Тейлор та ін.) вчених з питань інтеграції осіб з 

інвалідністю засобами освіти та можливості доступу їх до освіти, зокрема 

вищої. 

Однак, на нашу думку, створення та функціонування ефективної 

системи вищої освіти України стає можливим лише за умови 

впровадження ідеї інклюзивного освітнього навчання, що дає можливість 

для повного інтегрування молоді з особливими освітніми потребами у 

суспільстві, для чого необхідною умовою є запровадження педагогічних 

технологій соціально-педагогічної роботи зі студентами з особливими 

освітніми потребами у вищих навчальних закладах.  

Педагогічні технології соціально-педагогічної роботи з молоддю з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

простору ВНЗ нами визначено як сукупність і послідовність засобів 

сприяння поступовому виробленню особистістю здатності до соціальної 

та психологічної взаємодії і рольового соціального функціонування в 

існуючій ситуації: зовнішній, що визначається специфічними умовами 

інклюзивного освітнього простору ВНЗ, та внутрішній, що визначається 

фізичними можливостями організму та психосоціальними 

характеристиками студентів з різними вадами здоров’я. 

Реалізація педагогічних технологій соціально-педагогічної роботи з 

молоддю з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

освітнього простору ВНЗ, на нашу думку, має розпочинатися зі створення 

спеціального підрозділу для роботи зі студентами з особливими освітніми 

потребами – Центру соціальної інклюзії (далі ЦСІ). Основним 

призначенням цього структурного підрозділу є посередницька та 

координаційна діяльність в організації соціальних контактів і співпраці 

студентів з особливими освітніми  потребами із суб’єктами інклюзивного 

освітнього простору. Необхідними фахівцями у штаті ЦСІ є: керівник 

центру, до функцій якого входять координація і аналіз діяльності 

підрозділу, здійснення безпосередньої роботи з суб’єктами освітнього 
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простору; координатор зв’язків ЦСІ з абітурієнтами і студентами з 

особливими освітніми потребами з профільними викладачами; оператор 

Інтернет-ресурсу; методист фізичної реабілітації, соціальний педагог та 

психолог. 

Всі педагогічні технології соціально-педагогічної роботи з 

молоддю з особливими потребами в діяльності ЦСІ ми об’єднали у три 

групи:  

1) технології формування інклюзивної компетентності учасників 

навчально-виховного процесу;  

2) технології формування інклюзивного простору навчального 

закладу;  

3) технології формування інклюзивної компетентності студентів. 

До першої групи – технології формування інклюзивної 

компетентності учасників навчально-виховного процесу – входять:  

1. Технологія взаємодії фахівців ЦСІ, яка ґрунтується на принципах 

роботи професійної команди з вирішення конкретних питань 

профільними спеціалістами і колегіальним винесенням узагальненого 

рішення стосовно змісту індивідуальних програм супроводу навчання, 

форм і методів соціально-педагогічної роботи.  

2. Технологія формування інклюзивної компетентності викладачів 

– це впорядкована сукупність дій, операцій та процедур, які створюють 

інтеграційну єдність форм і методів навчання роботи зі студентами з 

особливими освітніми потребами, що інструментально забезпечують 

досягнення прогнозованого результату в професійно-педагогічній 

взаємодії зі студентами і які побудовані як науково-методичний супровід 

професійно-особистісного росту всіх суб’єктів інклюзивної освіти. 

3. Методи організації наукових досліджень – для створення 

програмного забезпечення інклюзивної освіти у ВНЗ необхідним є 

застосування різноманітних методів наукових досліджень з вивчення 

освітніх потреб студентів з інвалідністю. 

До другої групи педагогічних технологій соціально-педагогічної 

роботи з молоддю з особливими освітніми потребами ми відносимо 

технології формування інклюзивного простору навчального закладу. До 

них входять наступні: 

1. Фандрайзенгова технологія – залучення ресурсів соціальних 

партнерів для забезпечення архітектурної безбар’єрності та інформаційної 

насиченості навчального закладу. Організація громадського суспільства у 

лобіюванні прав молоді з особливими освітніми потребами, наданні 

послуг в розбудові інклюзивної громади та поширенні специфічних 

послуг щодо покращення якості життя молоді з інвалідністю і усуненні 

ментальних бар’єрів доступу до вищої освіти.  
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2. Технологія створення соціальних міні-проектів – метою яких є 

допомога конкретним особам з інвалідністю, а також популяризація ідей 

інклюзивної освіти у мікросередовищі. 

3. Технологія «Аудит доступності». Критерії, за якими пропонуємо 

проводити «Аудит доступності», визначаємо відповідно до потреб молоді 

з інвалідністю, а також ґрунтуючись на основних положеннях щодо 

організації безбар’єрного архітектурного середовища: доступності, 

безпеці, інформативності та зручності. 

4. Технологія формування універсального дизайну. У цьому 

напрямі насамперед вважаємо необхідним вдосконалити існуючий 

дизайн, надати йому більшої доступності та максимальної 

функціональності; забезпечити потреби всіх учасників навчально-

виховного процесу, враховуючи їх індивідуальні функціональні 

можливості. 

5. Відзначимо необхідність популяризації серед педагогічної 

громадськості та реалізації програми розвитку інклюзивного освітнього 

простору, що стає можливим через впровадження PR-технології та 

комп’ютерні інформаційні технології, а для більш тісної співпраці з 

громадськістю варто використовувати технології організації соціальних 

контактів і конструктивної співпраці суб’єктів інклюзії через 

посередницьку діяльність. Суб'єктами посередництва можуть бути 

куратори груп, працівники ЦСІ, батьки студентів, волонтери тощо. 

До заключної, третьої, групи педагогічних технологій входять 

технології формування інклюзивної компетентності студентів, до яких 

належать: 

1. Технологія позиціонування історій успіху в житті «особливого» 

студента, що вміщує такі форми мотивації та позитивного налаштування 

студентів, як: організації зустрічей з людьми з інвалідністю, що досягли 

успіхів у професійній діяльності та житті; книжкові виставки та відкриті 

читальні, присвячені питанням самореалізації людей з інвалідністю, 

«інклюзивний кінотеатр», перегляд фільмів, роликів соціальної реклами 

щодо проблем людей з інвалідністю з подальшим обговоренням на 

кураторських годинах. 

2. Технологія створення традицій спілкування та взаємодії для 

вироблення у студентів позитивних звичок, закріплення навичок 

взаєморозуміння та спільної діяльності, що може реалізовуватися через 

форми набуття колективного досвіду: різноманітні змагання, походи та 

екскурсії, тематичні кураторські години, заняття-ознайомлення з 

традиціями ВНЗ; форми організації колективної праці як для активного 

використання і закріплення досвіду, так і для співтворчості, пошуку нових 

форм, зразків, результатів діяльності; заохочувальні заходи для студентів з 
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особливими освітніми потребами до участі у суспільно необхідних 

планах, проектах, з використанням усіх можливих для них засобів їхнього 

досягнення та здійснення. 

3. Технологія соціального виховання студентів. Підкреслимо, що 

сприятливий вплив просторових умов середовища ВНЗ на формування 

студента з особливими освітніми потребами здійснюється лише в тому 

випадку, коли особистість у результаті активного ставлення до 

соціального середовища здатна взяти активну участь у його створенні. 

Тому для технологічного проектування інклюзивного освітнього 

середовища у ВНЗ велике значення має розробка технологій у напрямі 

розуміння значення фізичної доступності як колективної цінності, пошуку 

шляхів підтримки та збагачення її потенціалу. 

4. Технологія формування соціально-педагогічної та соціально-

психологічної готовності студентів з особливими освітніми потребами та 

членів їхніх родин до активного і продуктивного функціонування в 

інклюзивному освітньому просторі – спрямована на корекцію відхилень 

соціально-психологічних характеристик студентів з особливими освітніми 

потребами, сприяння вирішенню їх соціально-педагогічних проблем, 

стимулювання розвитку їх соціальних якостей, суб’єктності, 

налагодження конструктивної співпраці з членами родин студентів з 

інвалідністю. До цієї технології входять декілька головних стратегій: 

соціально-педагогічна підтримка, соціально-педагогічний патронаж та 

тьюторство. 

Список використаних джерел 

1. Національна доповідь про вжиті заходи, спрямовані на 

здійснення Україною зобов’язань у рамках виконання Конвенції про 

права інвалідів 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=167313 

2. Чайковський М. Є. Соціально-педагогічна робота з молоддю з 

особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі : монографія 

/ М. Є. Чайковський. – К. : Університет «Україна», 2015. – 435 с. 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1 грудня 2016 року 

7.00 – 9.00 – заїзд та поселення учасників 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників, прес-конференція для ЗМІ 

10.00 – 12.00 – відкриття конференції та пленарне засідання 

12.00 – 13.00 – перерва на обід 

13.00 – 18.00 – робота в секціях 

18.00 – 22.00 – вечірнє дозвілля 

 

2 грудня 2016 року 

09.30 – 12.00 – робота в секціях 

12.00 – 12.30 – підведення підсумків і закриття конференції 

12.30 – 18.00 – екскурсія історичними місцями 

18.00 – 22.00 – від’їзд учасників 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ : 

 

доповідь на пленарному засіданні  - 15 хв. 

доповідь на секції     - до 20 хв. 

виступ при обговоренні   -  до  3 хв. 

 

 

Мови конференції: українська, російська, англійська 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ГОЛОВА  

Давиденко Ганна Віталіївна, директор Вінницького інституту 

Університету «Україна», доктор педагогічних наук, кандидат 

філологічних наук, доцент, голова ради ГО «Соціальна перспектива». 

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ : 

Ілініч Світлана Юріївна, кандидат філологічних наук, заступник 

директора з науково-педагогічної роботи. 

Омельченко Олена Валеріївна, начальник відділу науки, 

міжнародної діяльності та інклюзивної освіти. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:  

Найчук Вікторія Віталіївна, кандидат психологічних наук, декан 

соціально-економічного факультету 

Яблочніков Сергій Леонтійович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальних технологій. 

Чаланова Раїса Іванівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри 

реабілітаційних технологій. 

Заброцький Михайло Михайлович, кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології 

Ваколюк Сергій Миколайович, доктор філософії у галузі права, 

завідувач кафедри правознавства 

Костенко Наталя Іванівна, кандидат педагогічних наук, заступник 

завідувача кафедри соціальних технологій 

Швед Вадим Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, 

начальник відділу навчально-методичної роботи 

Котик Інна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри психології. 

Азарян Роберт, доктор педагогических наук, профессор, Армянский 

государственный педагогический университет имени Хачатура 

Абовяна, Вірменія. 

Кауффман Лайл, доктор філософії, професор, м. Канзас, США. 

Симхович Валентина Олександрівна, доктор соціологічних наук, 

професор, Білоруський державний економічний університет. 

Ликова Лада, студентка 3 курсу, голова ради студентського 

самоврядування Вінницького інституту Університету «Україна» 

Русин Артур, студент 4 курсу, голова СНТ Вінницького інституту 

Університету «Україна».. 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

1 грудня, початок о 10.00  

(419 ауд., вул. Хмельницьке шосе 23А) 

Вітальне слово Давиденко Ганни Віталіївни, доктора педагогічних 

наук, професора, директора Вінницького інституту Університету 

«Україна», голови ради ГО «Соціальна перспектива.»  

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

Розвиток інклюзивної освіти: від Саламанки до України 

2. Кауффман Лайл, доктор філософії, професор, м. Канзас, США 

Перспективи розвитку інклюзивної освіти: американський досвід 

3. Давиденко Ганна Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент,  

директор Вінницького інституту Університету «Україна» 

Загальні особливості реалізації інклюзії у Вінницькому інституті 

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» 

3. Вовченко Ольга Анатоліївна, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки 

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України 

Архетиповість сучасної спеціальної освіти України 

4. Бондарева Любов Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті 

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

Інклюзивна складова в навчальному процесі вищої школи 

5. Котик Інна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Деменція як наслідок зменшення особистісного простору людини 

6. Чайковський Михайло Євгенович, доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Хмельницького інституту соціальних технологій 
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Університету «Україна». 

Педагогічні технології соціально-педагогічної роботи зі студентами 

з особливими потребами 

7. Заброцький Михайло Михайлович, кандидат психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології Вінницького інституту 

Університету «Україна» 

Духовність та цілісність психічного простору людини 

8. Чаланова Раїса Іванівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри 

реабілітаційних технологій Вінницького інституту Університету 

«Україна» 

Вища освіта в Україні 
9. Портянко Вікторія Павлівна, методист лабораторії інклюзивної 

освіти КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 

Актуальність використання smart-технологій в інклюзивних 

класах початкової школи 
10. Стадник Валентина Василівна, доктор економічних наук, 

професор кафедри менеджменту Хмельницького національного 

університету 

Розвиток інклюзивного освітнього простору вищої школи для 

реалізації концепції Life Long Learning 

11. Супрун Людмила Вікторівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики 

Національного університету «Острозька академія» 

Система інформаційно-комунікаційних технологій у соціальній 

роботі з населенням 

12. Задорожна Оксана Петрівна, магістрант спеціальності 

«Психологія», Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Психологічна допомога сім’ям у вихованні прийомних дітей 
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І СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

«Світовий досвід упровадження інклюзивного навчання: здобутки 

та основні проблеми» 

 

1 грудня 2016 р., 13.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 419 

 

Керівник секції: к.е.н. Сіташ Тетяна Дмитрівна; 

Секретар: Жукова Ольга Анатоліївна. 

 

Азарян Роберт, доктор педагогических наук, профессор, Армянский 

государственный педагогический университет имени Хачатура 

Абовяна 

Социальные аспекты формирования инклюзивного общества 

Бохонкова Ю.О., доктор психологічних наук, професор; Федорова 

О.В., кандидат економічних наук, доцент, Східноукраїнський 

національний університет ім. В.Даля 

Інклюзивна освіта як складова гуманізації освітнього процесу 

Коваленок В.М., Соломко О.А., студенти, Білоруський державний 

економічний університет (Білорусь) 

Роль общественных организаций в решении социальных проблем лиц с 

ограниченными возможностями: белорусский опыт. 

Котик А.І., програміст Microsoft (США) 

Технології «Microsoft» для забезпечення навчального середовища осіб з 

інвалідністю 

Кущ О.П., кандидат філологічних наук, доцент, КВНЗ «Вінницька 

академія неперервної освіти» 

Етнопедагогічні орієнтири сучасної інклюзивної освіти в Україні 

Ляшкова Н.О., Кожухівська Г.Б., Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Європейський рівень надання адміністративних послуг як процес 

соціалізації осіб з порушенням слуху 

Охмуш-Ковалевська О.І., Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова 

Інклюзія як інновація в освіті 

Сіташ Т.Д., кандидат економічних наук, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Інклюзивна освіта в Україні: реалії та альтернативи 
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ІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Правові та економічні аспекти формування системи інклюзивної 

освіти в Україні» 

1 грудня 2016 р., 13.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 308 

 

Керівник секції: д.пед.н., проф., Яблочніков Сергій Леонтійович; 

Секретар: Євась Тетяна Анатоліївна. 

 

Артюхова М., Ваколюк С.М. Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Огляд місця події: співвідношення правового та криміналістичного 

аспектів 

Баглай Р.О., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Правові та економічні аспекти організації інклюзивної освіти 

Безносюк А.М., кандидат юридичних наук, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Окремі питання юридичної освіти та правового виховання в 

контексті формування інклюзивного суспільства 

Ваколюк Л.М., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Правовий захист осіб з інвалідністю – основне завдання правової 

держави 

Ваколюк С.М., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Соціально-правовий захист людей з інвалідністю 

Ільницький М.П., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Електронна торгівля як процес альтернативного способу 

додаткового заробітку осіб з інвалідністю 

Куліховський В.М., Ваколюк С.М.,  Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна»Шляхи вдосконалення 

адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання 

Мамчур О.В., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Фінансування інклюзивної освіти 

Мисак О.І., Пастух Д.О., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

До питання важливості інституту громадянства як постійного 

правового зв’язку особи і держави 
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Нагорняк В.Б., Костенко Н.І., Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Державні фонди соціального страхування: основи їх функціонування 

та напрямки фінансування 

Наумов Д.І., кандидат соціологічних наук, доцент, Білоруський 

державний економічний університет, Євась Т.В., Вінницький 

соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Стан фінансового забезпечення освіти в Україні 

Омельченко О.В., Сідорова Р.А., Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Проблеми працевлаштування фахівців з інвалідністю 

Польовий А.О., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Особливості правового регулювання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Приходько В.М., Ваколюк С.М., Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Правові аспекти адміністративної відповідальності юридичних осіб 

за правопорушення в галузі будівництва 

Соколовський В.С., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Фінансове забезпечення освіти 

Швед В.В., кандидат економічних наук, доцент, Вінницький 

соціально-економічний інститут Університету «Україна», Закладній 

О.А., Міжрегіональна академія управління персоналом  

Створення тьюторських освітніх центрів: економічні аспекти 

 

ІІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Соціальна та психологічна адаптація осіб з інвалідністю до 

навчання в умовах інклюзії» 

1 грудня 2016 р., 13.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 307 

 

Керівник секції: к.психол.н., доц., Котик Інна Олександрівна; 

Секретар: Оленич Вікторія Петрівна. 

 

Андросов В.П., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Особистісні морально-психологічні детермінанти шахрайства 

Бандик І.І., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 
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Психопрофілактика суїцидальної поведінки у підлітковому та 

юнацькому віці 

Варваришина Ю.О., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Дослідження деструктивних афектів та їх динаміки у дітей 

молодшого дошкільного віку 

Волш Д.І., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Структурно-динамічні особливості розвитку Я-концепції молодшого 

школяра 

Гончарук К., Джура М., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Дослідження готовності молоді до шлюбу 

Живелюк Я.О., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Девіантна поведінка наркозалежної молоді 

Ілініч С. Ю. кандидат педагогічних наук, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Соціалізація студентів з інвалідністю у процесі навчання у вищому 

навчальному закладі: досвід та перспективи 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, професор, Жиленко Т.І., 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Нейроциркуляторна дистонія як патологія сполучної тканини 

Корчинський В.С., доктор медичних наук, професор, Швидюк І.І., 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Особливості фізичної реабілітації осіб з посттравматичним 

стресовим розладом 

Ломинга С.І., Куц О.О., Бурдейний С.С., Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Особливості адаптації осіб з порушенням діяльності опорно-рухового 

апарату 

Лящ О.П., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Зв'язок емоційного інтелекту та успішності навчання діяльності 

студентів 

Мазуркевич О.П., Рудик С.Л., Франчук Д.В., Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Проблеми соціальної професійної адаптації осіб з інвалідністю з числа 

учасників АТО в умовах інклюзивного освітнього середовища 

Назаренко Т.М., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 
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Психологічний супровід вагітних жінок, які пережили досвід 

довільного переривання вагітності 

Овдієнко О.В., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Емоційно-особистісні особливості дітей з різним ступенем 

схильності до обману 

Оленич В.П., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Дослідження соціально-психологічних особливостей адаптації 

першокурсників у ВНЗ 

Придатченко Ю.С., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Вплив індивідуально-психологічних властивостей на схильність до 

ризику в управлінській діяльності 

Романюк І.Ю., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Вдосконалення статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем 

інтелектуального розвитку 

Саранча І.Г., кандидат педагогічних наук, заступник директора 

Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» 

Міністерства соціальної політики України  

Соціальна інклюзія – шлях до рівності 

Сільченко С.В., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Психокорекція проявів ризикової поведінки підлітків 

Сидоренко Д., Давиденко Г.В., Вінницький соціально-економічний 

інститут Університету «Україна» 

Діти групи ризику як об’єкт соціальної роботи 

Фуштей О.В., кандидат педагогічних наук, Вінницький державний 

педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, магістрант, 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації 

Харчук Р.І., Вінницький соціально-економічний інститут Університету 

«Україна» 

Фізична реабілітація при травмах 

Яремчук В.О., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 

Психологічні особливості самореалізації здобувачів вищої освіти з 

інвалідністю 

Яремчук Н.Ю., Вінницький соціально-економічний інститут 

Університету «Україна» 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

209 

Психологічні умови переживання самотності студентами з 

інвалідністю 

 

ІV СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Актуальні проблеми навчання та виховання осіб з інвалідністю» 

2 грудня 2016 р., 10.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 308 

 

Керівник секції: доктор філ. в гал. права, Ваколюк Сергій 

Миколайович; 

Секретар: Мисак Олена Ігорівна. 

 

Балахонова О.В., доктор економічних наук, доцент, Вінницький 

соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Удосконалення мотиваційних педагогічних технологій 

Дмітрієва О.І., кандидат педагогічних наук, доцент, Кам`янець-

Подільський національний університет ім. І. Огієнка 

Дослідження проблеми ставлення корекційних педагогів до інклюзивної 

освіти осіб з порушенням слуху 

Осійський Ю.О., доктор богослов’я, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету «Україна» 

Проблема співвідношення освіти та працевлаштування осіб з 

інвалідністю в сучасній Україні 

Яблочніков С.Л., доктор педагогічних наук, професор, Вінницький 

інститут Університету «Україна» 

Формування психологічної складової безпеки системи освіти 

 

V СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

«Педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та 

новаторство» 

2 грудня 2016 р., 10.00  

вул. Хмельницьке шосе 23 А, к. 307 

 

Керівник секції: к.пед.н., Костенко Наталія Іванівна; 

Секретар: Ляшкова Наталія Олександрівна. 

 

Іваницька Н.Л., доктор філологічних наук, професор, Вінницький 

державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 

Соціалізація студентів з різними формами інвалідності в процесі 

вивчення мовних дисциплін у вищому навчальному закладі 

Костенко Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький 
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соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Гуманістичні пріоритети соціально-педагогічної роботи  

Ленів З.П., кандидат педагогічних наук, Вінницький державний 

педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 

Метод нелінійного діалогу в процесі навчання студентів з особливими 

потребами 

Мелевська Т.М., перекладач-дактилолог, Державний вищий 

навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж» 

Покращення результативності навчання нечуючих студентів 

Мельник О.А., Вінницький коледж Університету «Україна» 

Методи навчання рідної мови в умовах інклюзивного освітнього 

простору 

Нестеренко Г.О., доктор філософських наук, професор, Національний 

педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

Система підготовки педагогів до інклюзивної освіти на курсах 

підвищення кваліфікації в НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Олійник О.М., Вінницький коледж Університету «Україна» 

Методи навчання суспільних дисциплін студентів з особливими 

потребами 

Сергієнко О.В., доктор медичних наук, професор, Лавроненко А.Г., 

Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна»  

Психолого-педагогічні підходи до організації навчання дітей-інвалідів 

Симхович В.А., доктор соціологічних наук, професор, Білоруський 

державний економічний університет, Жукова О.А., Вінницький 

соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

Використання інноваційних технологій щодо надання освітніх послуг 

студентам з особливими потребами 

Супрун В.М., кандидат філологічних наук, доцент, Національний 

університет «Острозька академія» 

Специфіка навчання й викладання української філології в умовах 

інклюзивної освіти 

Хіля Анна Вікторівна, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського 

Арт-терапія, як засіб підготовки дітей з функціональними 

обмеженнями до самостійного життя 
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МАЙСТЕР-КЛАСИ 

 

2 грудня 2016 року, 13.00 

 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

вул. Хмельницьке шосе 23А 

 

2 грудня 2016 року    

13.00-14.00 

ауд. 412 

«Експрес-курс жестової мови» 
Ляшкова Наталія Олександрівна 

13.00 – 14.00 

ауд. 415 

«Реабілітаційний масаж» 

Куц Олександра Олександрівна та студенти 

Вінницького соціально-економічного інституту 

Університету «Україна» 
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