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кроки в цьому напрямі, то на другому етапі (1960-ті роки) автоматизація 
виробництва стала масовою: широко використовувалися роботи, 
автоматизовані системи управління виробництвом. 

В усіх галузях науки були зроблені численні відкриття. Одна з 
новітніх галузей науки – фізика атмосфери – зробила прорив в галузі 
загальних уявлень людини про Всесвіт. Зʼявилися нові наукові галузі: 
космічна медицина, космічна біологія й ін. 

Відкриття в оптиці, механіці й радіофізиці, фізиці твердого тіла, 
магнетизму спричинили компʼютерну революцію, стали підґрунтям для 
подальшого розвитку таких галузей науки, як кібернетика, автоматика, для 
вдосконалення новітніх технологій. 

Таким чином, науково-технічні революції XX ст. зумовили перехід 
до інтенсивного шляху розвитку виробництва, завдяки НТП вдалося 
зберегти працю і матеріали, підвищити продуктивність праці та якість 
продукції. Вони також докорінно змінили становище людини у 
суспільстві, кардинально змінили соціальну структуру суспільства. З 
середини ХХ ст. наука не тільки стала елементом продуктивних сил, а й 
їхньою найбільш рухомою, революційною частиною, яка перетворилася на 
справжню безпосередню продуктивну силу. 
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СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 
Сьогодні в Україні необхідним є пошук інноваційних, водночас 

ефективних видів соціально-психологічної реабілітації людей з 
інвалідністю. Незважаючи на потужну інформаційну кампанію та розробку 
і впровадження програм соціальної адаптації студентів з інвалідністю, 
малодослідженим залишається вплив інклюзивного туризму. 
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В нашій країні інклюзивний туризм регламентується Конвенцією  
про права інвалідів, Стандартними правилами забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів, Планом дій Ради Європи щодо сприяння 
правам і повній участі людей з обмеженими в суспільстві: покращення 
якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі, Принципами 
універсального дизайну прийнятими у 1997 р., Закони України «Про 
туризм», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 
соціальні послуги» та «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Указом 
Президента України № 1845/2005 «Про заходи щодо створення 
сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової 
реабілітації інвалідів» та іншими нормативно-правовими документами [5]. 

Інклюзивний туризм для осіб з інвалідністю – це сучасний вид 
туризму, який дозволяє включити в туристичну діяльність будь-яку 
людину, незалежно від її фізичних можливостей, з урахуванням 
особливостей її фізично-психологічного стану і розглядається він, 
насамперед, як потужний засіб активної реабілітації [3]. 

Вплив інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму на 
студентську молодь варто розглядати як в медичному аспекті: бо це рухова 
активність так і в соціальному аспекті – соціалізація, адаптація в колективі, 
нові знайомства та враження. 

Основні реабілітаційні функції туризму: соціальна відновлювана, яка 
спрямована на відновлення сил, активне пізнання явищ природи, традицій, 
встановлення нових соціальних контактів, дружні і ділові звʼязки; 
психологічна забезпечує зміну середовища, звичного способу життя, 
активну форму відпочинку, що сприяє фізичному оздоровленню і 
психологічному розслабленню; особистісно орієнтована – позитивно 
впливає на розвиток особистості, володіє відновлювальною функцією і 
несе в собі змістовний гуманітарний потенціал; компенсаторна – 

забезпечує спеціальні потреби людей з інвалідністю; оздоровча – має 
високий потенціал для підтримання здоровʼя і життєдіяльності в активній 
формі [7]. 

Інклюзивний туризм як засіб соціалізації має особливості: по-перше, 
туризм забезпечує рухливу активність, обмеження якої знижують життєві 
можливості, слугують причиною суму, стресу, відчаю, невпевненості. 
Через організацію рухливої активності туризм здійснює терапію і 
профілактику психосоматичних захворювань і підтримує фізичне здоровʼя. 
По-друге, туризм створює повноцінне середовище спілкування, встановлює 

незалежні та різнобічні соціальні контакти, формуючи різні соціальні ролі. 
Туризм знищує почуття неповноцінності, інтегруючи людей з інвалідністю 
у суспільство, допомагає сформувати впевнену і ефективну життєву 
позицію. По-третє туризм спрямований на відновлення сил для виконання 
виробничих процесів і побутових обовʼязків, а також і психічних ресурсів 
людини [6]. 
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На сьогодні в державі зроблені лише перші кроки, зокрема  
створено Асоціацію «Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму». 
На основі роботи асоціації та проведення Сімпозіуму стала прийнята 
Резолюція, щодо Практичного Плану Дій для впровадження Інклюзивного 
реабілітаційно-соціального туризму в Україні як соціальної та 
реабілітаційної послуги та проведення його апробації в Черкаській області, 
як пілотному регіоні, в рамках виконання Національного плану дій з 
реалізації Конвенції ООН про права людей з інвалідністю [4]. 

Незважаючи на велику кількість позитивних якостей інклюзивного 
туризму існує низка факторів, яка перешкоджає його повноціному 
розвитку зокрема: 

До базових проблем розвитку інклюзивного туризму в Україні 
належать: 

– відсутність соціально спрямованої законодавчої бази, що регулює 
взаємовідносини між групами людей з інвалідністю, державою та 
бізнесом; 

– низька інформованість українського бізнес-суспільства відносно 
економічної привабливості реалізації послуг для осіб з інвалідністю; 

– недостатній розвиток, а інколи й повна відсутність спеціалізованої 
туристичної інфраструктури, яка б дозволяла людям з інва-

лідністю користуватися різними туристичними послугами; 
– нестача інформаційних ресурсів, які дозволили б отримати 

детальну інформацію про можливості доступного туризму в 
Україні [2]. 
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КАЗКА ЯК ТЕРАПЕВТИЧНИЙ МЕТОД  
ПОДОЛАННЯ СТРАХІВ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 
Казки завжди були ефективним засобом впливу на свідомість 

особистості. Міфи, перекази, притчі і легенди традиційно доносили до 
маленької дитини, що починає процес власної соціалізації через занурення 
у джерела світової культури істини про відмінності добра і зла, розуміння 
найпоширеніших проблем і способів їх раціонального рішення, структурі 
суспільства та світу, зажинах людини з природою, про своє місце та 
призначення в цьому світі. З раннього віку, коли дитина лише починає 
усвідомлювати зміст людського мовлення, ‒ вона оточена казками в різних 
видах: від маленьких оповідок до побутових притч. Саме родина та 
найближче оточення є першим осередком, через який казка входить в 
життя та свідомість дитини, здійснюючий виховний, формуючий, 
дидактичний та терапевтичний влив навіть свідомі зусилля тих, хто її 
транслює. Тому розповідання повчальних історій, притч, казок відносять 
до найдавніших методів практичної психології який спочатку 
використовувався людиною на інтуїтивному рівні. 

Проте, сучасна родина, що є відбитком структури та сутності 
суспільства доби глобалізації, компʼютерізації та постмодерну, не сприяє 
формуванню у дитини, що формує власне Я як стрижень особистості, 
підвалин впевненості в собі, оптимізму, стабільності тощо. [3, с. 85]. Як 
наслідок – активне продукування та закріплення на рівні поведінки та типу 
світобачення страхів різного типу та потужності. Таке явище потребує 
результативних методів корекції, які надавали б відчутний стійкий ефект. 

До використання казок в якості виховного, дидактичного та 
психотерапевтичного методу звертались у своїй творчості відомі 
закордонні та вітчизняні науковці: Е. Фромм, Е. Берн, Е. Гарднер, 
Х. Дікманн, А. Менегетті, Астремська І., М. Осоріна, Є. Лісіна, Р. Азовцева, 
Л. Шик, Е. Мосіна, І. Шалімова. 

Як метод психологічної корекції, сучасна казкотерапія зʼявилася 
лише 20 років тому. Психотерапевтичні казки спочатку розглядатися як на 


