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СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:  

ДОСВІД ЧЕРКАЩИНИ 

 

На теперішній час процес соціалізації є предметом дослідження 

фахівців багатьох галузей наукового знання. Психологи, філософи, 

соціологи, педагоги, соціальні психологи розкривають різні аспекти цього 

процесу, досліджують механізми, етапи та стадії, фактори соціалізації. 

Однак проблеми соціалізації інвалідів, особливо дітей-інвалідів, у 

вітчизняній літературі ще не є предметом спеціального дослідження. Хоч 

проблема соціалізації дітей, підлітків та дорослих з порушеннями 

психічного та фізичного розвитку дуже актуальна і в теоретичному, і в 

практичному відношенні. 

Досліджували цю проблему вітчизняні вчені Н. Грабовенко, 

І. Іванова, А. Колупаєва, М. Перфільєва, О. Расказова, П. Таланчук, 

С. Харченко, М. Чайковський та ін. 

Рівень цивілізованості суспільства багато в чому визначається 

ставленням цього суспільства до маргінальної групи населення, зокрема до 

дітей-інвалідів, їхніх сімей тощо. В умовах економічної нестабільності, 

кризового стану практично всіх складових гуманітарної сфери, 

початкового етапу правової стабілізації інваліди виявилися найбільш 

незахищеною категорією населення [2]. 

Неодмінною умовою соціальної реабілітації є культурна 

самоактуалізація особистості, її активна робота над своєю соціальною 

досконалістю. Якими б сприятливими не були умови реабілітації, її 

результати залежать від активності самої особистості. 

Слід зазначити, що Черкащина взяла пріоритетним напрямком 

розвиток інклюзивного туризму. За ініціативою Черкаське представництво 

ВСГО «Конфедерація ГОІ України», ВСГ «ВНПО Інклюзивного туризму 

інвалідів і Чорнобильців України», Черкаські осередки ВГОІ «Чорнобиль-

Єдність», всеукраїнська чорнобильська спілка інвалідів МВС України 

звернулись до народних депутатів Томенко М. В., Артеменко А. В. та 

Романова А. А. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких Законів 

України щодо Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, який був 

зареєстрований 18.03.2016 р. за № 4271 та розглядається в Головному 

комітеті ВРУ у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО 

та людей з інвалідністю та інших комітетах : комітет з питань охорони 

здоров’я, комітет з питань Європейської інтеграції, комітет з питань науки 

та освіти, з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, комітет з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення[4]. 

Впродовж 2015–2017 років фахівцями КЗ »Черкаський обласний 

центр медико-соціальної експертизи ЧОР» було зареєстровано 22 
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авторських права по впровадженню різних видів інклюзивного 

реабілітаційно-соціального туризму, який має декілька десятків різновидів. 

У травні 2016 року була створена та зареєстрована Асоціація 

«Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму», засновниками якої 

стали: КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи 

ЧОР» під керівництвом головного лікаря – головного експерта канд. 

мед.наук, професора, академіка УАН, Заслуженого лікаря України 

Лепського В. В., Національний історико-культурний заповідник 

«Чигирин» – директор, Заслужений працівник культури, Лауреат 

Державної премії України Полтавець Василь Іванович, Шевченківський 

національний заповідник м. Канів – генеральний директор Піняк Мар’ян 

Володимирович, Національний дендрологічний парк «Софіївка» – 

директор член-кор. НАН України, професор, доктор наук Косенко І. С. 

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини – 

ректор, доктор пед.наук, професор, заслужений працівник освіти України 

Безлюдний Олександр Іванович, Громадська спілка «Всеукраїнське 

науково-практичне об’єднання Інклюзивного туризму інвалідів і 

чорнобильців України» – голова представництва ВСГО «Конфедерація 

громадських організацій інвалідів України» в Черкаській області 

Заслуженого працівника соціальної сфери, полковник у відставці ЗСУ 

Каштан С. М., Благодійний фонд «Підтримки програм соціального захисту 

осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС та інвалідів» виконавчий директор 

Березовська О. Ф. [3]. 

Восени 2016 року в м. Умані Черкаської області був проведений 

перший міжнародний науково-практичний симпозіум на тему «Актуальні 

проблеми впровадження Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму 

в Україні», в резолюцію якого було внесено створення науково-дослідного 

Інституту Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму та 

Національного комітету України з Інклюзивного туризму. 

Протягом минулого року в Черкаській області були проведені 

декілька інклюзивних реабілітаційно-соціальних турів у м. Умані, 

м. Каневі, які ще раз довели актуальність та зацікавленість людей із 

інвалідністю в розвитку нових видів реабілітації. Також були розроблені 

20 різноманітних турів по історичним куточкам Черкащини, в тому числі і 

для інвалідів-візочників [1]. 

Із перспективних планів то варто зауважити, що в Черкасах з’явиться 

пляж для людей з інвалідністю. На вже існуючому пляжі «Митницький» 

планується облаштувати зону для відпочинку маломобільних категорій 

населення міста. Мами з дитячими візочками, люди похилого віку, 

тимчасово травмовані та люди з інвалідністю матимуть можливість 

відпочивати біля Дніпра зі зручностями. Наразі на пляжі вже 

розпочинають роботи. Планують облаштувати доріжку до води. Згідно із 

новими нормами, що вступлять в силу в квітні 2019 року, доріжка має бути 
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не вужче 1,2 м. Облаштувати універсальну туалетну кімнату із 

пеленальним столиком, кабінку-роздягальню для людей з інвалідністю із 

спеціальною лавочкою для зручності пропонують у громадській 

організації «Життя без бар’єрів». 

Тільки за допомогою людей з інвалідністю можна зрозуміти, як 

зробити зручне і доступне середовище. Зрозуміти, чому потрібно робити 

так, а не інакше [5]. 

 

Список використаних джерел 

1. Декларація ООН про права інвалідів [Електронний ресурс]. – URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_117 

2. Кравченко О. О. Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю: погляд у 

минуле та перспективи сьогодення / О. О. Кравченко // European 

humanities studies: State and Society. – 2017. – № 2. – S. 130–142. 

3. Кравченко О. О. Соціальна реабілітація студентів з інвалідністю як 

ключове завдання для ВНЗ / Кравченко О. О. // Inovache vyskum v 

oblasti sociologie, psychologie a politologie: Medzinarodna vedecko-

prakticka konferencia (Sladkovico, Slovenska republika, 2017). – 

Sladkovico, 2017. – С. 31–34. 

4. Крисюк Г. Я. Психологічні особливості соціалізації студентської 

молоді / Крисюк Г. Я. // Проблеми загальної та педагогічної 

психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка 

НАПНУ. – К., 2009. – Т. ХІ, ч. 1. – 620 с. 

5. Макаренко С. В. Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм – 

новий вид реабілітації інвалідів в Україні / Макаренко С. В. – URL: 

https://udpu.org.ua/files/news/2016/11/03/file/6-7-8-9.pdf 

 

 

Марина Федорова 

 

БАГАТОВІКОВА ІСТОРІЯ КОПЕНГАГЕНА – 

НАЙЩАСЛИВІШОГО МІСТА У СВІТІ 

 

У кожного міста – своє обличчя, своя, вироблена тривалим 

історичним досвідом, система самоорганізації людських співтовариств. У 

містах, що є своєрідними центрами «культурного тяжіння», 

концентруються величезні культурні цінності, і саме вони виступають в 

ролі ланцюга, що з’єднує минуле, сучасне, майбутнє. 

Данію часто називаються країною, де живуть найщасливіші люди у 

світі. Копенгаген – столиця та найбільше місто країни, розташоване в 

Столичному регіоні на острові Зеландія і острові Амагер. Це морське 

місто-порт вважається самим умиротвореним і безпечним серед всіх 

мегаполісів Європи. Столиця Данії привітна і комунікабельна: щорічно 
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