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АНОТАЦІЯ 
 

Сікора Я. Теоретичні і практичні основи підготовки 

тренерів праці до підтримуваної зайнятості в Польщі. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». – 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

Національної академії педагогічних наук України Київ, 2020. 

 

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади підготовки  тренерів праці 

для підтримуваної зайнятості осіб з порушеннями інтелектуального розвитку 

на основі досвіду Польщі та розроблено практичні рекомендації щодо  

забезпечення соціальної адаптації визначеної категорії осіб до сучасних 

економічних умов.  

Доведено, що важливим пріоритетом Європейського Союзу і країн-

членів, зокрема Польщі, залишається подолання маргіналізації та соціальної 

ізоляції людей особливими потребами, зокрема з інтелектуальними 

порушеннями. Означена проблема є ключовою в упровадженні політики 

соціальної справедливості, що забезпечує суспільну інклюзію осіб з 

особливим потребами у суспільному й виробничому середовищі, дозволяє 

залучити визначену категорію осіб до загального контексту суспільного 

життя. Одним із найважливіших заходів залишається адаптація осіб з 

особливим потребами, зокрема з інтелектуальними порушеннями, до 

усталеної соціальної життєдіяльності, забезпечення комплексної реабілітації 

як основи для досягнення можливого рівня самостійності цієї категорії осіб. 

Здійснено бібліографічний аналіз проблеми дослідження, що 

спрямована на подолання соціальної дискримінації та маргіналізації осіб з 

особливими потребами в сучасному європейському просторі. З’ясовано,  що 

у сучасному українському і польському науковому дискурсі є потреба 
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обґрунтування міждисциплінарних засад підготовки тренера праці для 

підтримуваної зайнятості, що знайшла дискретне теоретичне обґрунтування у 

соціологічних, культурологічних, економічних, політичних дослідженнях. 

Вивчення наукових джерел уможливило висновок, що теоретичні засади 

проблеми підготовки тренерів праці для здійснення підтримуваної зайнятості 

осіб з особливими потребами, зокрема з інтелектуальними порушеннями, 

ґрунтується на концепції функціональності, взаємозв’язку педагогічної теорії 

й практики зі сферами людської діяльності, теорії людиноцентристської 

освіти, ідеї побудови соціально справедливого суспільства, концепції 

суспільної єдності з метою протидії маргіналізації і суспільного виключення, 

теорії аксіологічної спрямованості праці, положеннях антропологічного 

підходу до визначення феномену праці  тощо. Бібліографічний аналіз джерел 

у галузі педагогіки, соціології, економіки тощо довів необхідність 

обґрунтування теоретичної основи проблеми підтримуваної зайнятості осіб з 

інтелектуальними порушеннями тренерами праці та потребу удосконалення 

цілеспрямованої підготовки визначеної категорії осіб з метою ефективного 

виконання професійних функцій з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

Польщі: спрямованість на подолання соціальної маргіналізації, нівелювання 

соціального виключення осіб з особливими потребами, утвердження 

пріоритетів людської гідності, соціальної рівності, зникнення соціальної 

дискримінації. 

Виявлено, що у сучасному науковому дискурсі феномен праці є 

об’єктом вивчення філософської антропології, соціології, психології праці, 

економіки, культурології тощо. У контексті антропологічних положень 

ключовими ідеями є побудова життєвої стратегії осіб з інтелектуальними 

порушеннями з урахуванням сенсу життя, можливостей ефективної 

організації праці на гуманістичних засадах з метою їх успішної соціальної 

інтеграції. Для людини з інтелектуальними порушеннями праця виступає 

фактором самоствердження, відчуття повноцінності у сучасному суспільстві, 
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чинником самореалізації у професійній діяльності, мотиваційним аспектом 

моделі поведінки. У сфері професійної педагогіки феномен праці передбачає 

врахування положень теорії людського капіталу, що проявляється у якостях, 

уміннях фахівців забезпечувати продуктивність виробництва, усвідомлювати 

цінність людських ресурсів і користуватися можливостями самоствердження 

у професії. Професійна праця розглядається науковцями з позиції  набуття 

життєвої компетентності, необхідної для забезпечення гідного життя, 

мотивації професійної реалізації. З урахуванням положень психології праці 

як субдисципліни педагогіки важливим є  трактування праці як 

цілеспрямованої діяльності людини суб’єктивного характеру, що полягає у 

виконанні комплексу фізичних і розумових дій з метою забезпечення 

матеріальних, інтелектуальних, емоційних благ, що уможливлює зміну 

особи, що зумовлює формування особистості, творче перетворення 

середовища, у якому вона функціонує у міждисциплінарній взаємодії 

системи «виховання – праця», реалізації ідей концепцій «освіта для праці», 

«освіта через працю».  

Розкрито проблему підтримуваної зайнятості як сфери діяльності 

тренера праці, компетентність якого є вирішальною у досягнення 

ефективності підтримки бенефеціарів, уникнення їх соціального виключення 

і маргіналізації. З’ясовано, що концепція підтримуваної зайнятості 

сформувалася на межі 70–80-х років ХХ ст. у США і Канаді як спосіб 

підтримки осіб з порушеннями інтелекту, а пізніше – й інших груп, яким 

загрожує маргіналізація на ринку праці щодо з отриманням постійної 

занятості на відкритому ринку праці. У результаті зацікавлення цією формою 

підтримки осіб, яким загрожує соціальне виключення, виникло багато 

організацій, які займаються проблемами, у тому числі Європейський Союз 

підтримуваної зайнятості (англ. European Union of Supported Employment) у 

1993 р. У документах цієї організації підтримувану зайнятість визначено як 

надання підтримки особам з особливим потребами та іншим групам 
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виключених осіб з метою їх забезпечення та утримання оплачуваної 

зайнятості на відкритому ринку праці. Відповідно до цього визначення 

бенефіціарами підтримуваної зайнятості є передусім люди з особливими 

потребами з різними видами і ступенями неповноцінності, а також особи, 

яким загрожує суспільне виключення, і роботодавці. Обґрунтована концепція 

спрямована на дотримання норм Конвенції прав неповносправних осіб 

(2006), Резолюції Європейського Парламенту щодо впровадження 

європейської стратегії у сфері неповносправності (2017/2127(INI)), Хартії 

основних прав (2000) з метою уникнення маргіналізації, дискримінації, 

соціального виключення осіб з особливими потребами. Представлені 

законодавчо-нормативні ініціативи послідовно втілюються у концепції 

інклюзивного розвитку, що в Європейському Союзі реалізується у процесі 

впровадження моделі сталого розвитку, метою якого є досягнення суспільної 

єдності. У Польщі концепція підтримуваної зайнятості різних категорій осіб 

реалізується завдяки діяльності Польської федерації підтримуваної 

зайнятості, Державного фонду реабілітації осіб з особливим потребами. 

Виявлено, що основним завданням тренера є надання підтримки 

бенефіціару у процесі пошуку постійного працевлаштування й адаптації у 

виробничому середовищі та співпраця з роботодавцем у сфері впровадження 

і пристосування до праці працівника з особливими потребами. Роль тренера 

праці у процесі підтримуваної зайнятості визначається послідовністю 

заходів, які він має реалізувати у ході виконання своїх професійних завдань. 

Ці завдання охоплюють передусім пристосування виробничого середовища 

до можливостей працевлаштованого працівника – бенефіціара підтримуваної 

зайнятості. Тренер праці має здобути компетентності, характерні для вчителя 

– інструктора з практичного професійного навчання, особистого тренера, а у 

випадку бенефіціарів підтримуваної зайнятості з легкими порушеннями 

інтелекту – олігофренопедагога. Важливо у професійній діяльності тренера 

праці використовувати положення андрагогіки, андрагогіки праці, що 
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передбачає врахування специфічних властивостей дорослих осіб, 

професійного і суспільного досвіду, можливостей, особистісної 

самостійності та здатності до самовиховання.  Діяльність тренера праці 

організовується на підставі стандарту підтримуваної зайнятості, 

розробленого у рамках діяльності Європейського Союзу підтримуваної 

зайнятості, згідно з яким визначено п’ять етапів процесу діяльності, які 

включають: залучення бенефіціара підтримуваної зайнятості; створення 

професійного профілю; пошук робочого місця; залучення роботодавця; 

підтримка на робочому місці і поза ним 

Обґрунтовано й структуровано зміст професійно-педагогічної 

підготовки тренерів праці до потреб осіб з інтелектуальними порушеннями, 

що зумовлений специфікою реалізації 5-етапної моделі підтримуваної 

зайнятості. Відповідно зміст психолого-педагогічної підготовки у сфері 

підтримуваної зайнятості спрямований на формування компетентностей 

відповідно до концепція підготовки тренерів праці, представленої у межах 

діяльності Європейської спілки підтримуваної зайнятості, що охоплює 

технічні, ергономічні та організаційні питання адаптації бенефеціарів до 

виробничого середовища. Було визначено ключову ціль, функції та 

спроектовано тематику змісту психолого-педагогічної підготовки тренерів 

праці. Ключовою ціллю є набуття тренерами праці умінь щодо розробки 

стратегії і здійснення завдань з метою адаптації професійного середовища до 

потреб осіб з особливими потребами, зокрема осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Визначено такі ключові функції, як: розроблення 

стратегій, які стосуються адаптаційної діяльності у сфері організації 

виробничого середовища для потреб осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку; забезпечення правильної адаптації особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку у виробничому середовищі; забезпечення особам 

з порушеннями інтелектуального розвитку відповідної комунікації у 

виробничому середовищі; співпраця з працедавцем, яка спрямована на 
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забезпечення особі з порушеннями інтелектуального розвитку тривалої 

зайнятості. 

Було запропоновано пропозиції структурування змісту психолого-

педагогічної підготовки тренера праці у межах проєкту Improving Supported 

Employment – Next Step, що передбачає вивчення таких тематичних модулів: 

підтримувана зайнятість та її аксіологічні основи; тренер праці – 

компетентнісний профіль, завдання у процесі п’яти кроків підтримуваної 

зайнятості, етичний кодекс тренера праці, організаційні умови роботи 

тренерів; підтримка осіб з особливими потребами з метою планування і 

розвитку кар’єри, створення професійного профілю; модель робочого 

коучингу – тренер і коучинг у процесі; правові аспекти зайнятості осіб з 

особливими потребами; маркетинг підтримуваної зайнятості у 

взаємовідносинах з працедавцями; підтримка у пошуках роботи, 

знаходження робочого місця та залучення працедавця; підтримка на 

робочому місці і поза ним; побудова команди; підтримка клієнта з 

особливими потребами на п’ятьох етапах підтримуваної зайнятості – 

підсумки. 

Здійснено фокус-дослідження проблеми працевлаштування осіб з 

легкими інтелектуальними порушеннями з метою дослідження особливостей 

адаптації виробничого середовища до потреб бенефіціарів підтримуваної 

зайнятості. Учасниками фокус-інтерв’ю були тренери праці, які працюють у 

провідних центрах для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку, що 

зумовлено їхніми знаннями щодо реальних рішень у сфері адаптації 

виробничого середовища до потреб працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Було вивчено пропозиції на ринку праці для осіб 

з інтелектуальними порушеннями, що систематизовано в Каталозі 

професійної діяльності, опублікованому організацією Centrum DZWONI – 

Центром професійного консультування та підтримки осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку, який характеризує робочі місця для осіб з 
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порушеннями інтелекту за галузевою системою. Результати, отримані в ході 

проведеного дослідження щодо організації праці осіб з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку, були підтверджені під час фокус-

інтерв’ю з тренерами праці, зайнятих у провідних центрах, що працюють для 

осіб з особливими потребами, таких як: Центр DZWONI та Товариство 

«Відкриті двері». 

Розроблено рекомендації щодо використання результатів дослідження 

у сфері підтримуваної зайнятості: 1) необхідність надання  тренеру праці 

відповідного інструментарію, що дозволяє ефективно підтримувати 

працедавців у діяльності з метою адаптації виробничого  середовища до 

потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості (розроблені загальні вимоги до 

адаптації виробничого середовища до потреб працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку, а також контрольні списки, які забезпечують 

перевірку діяльності, що проводиться з метою адаптації виробничого 

середовища до потреб цих осіб; перелік пропозицій конкретних вирішень 

щодо організації і обладнання шляхів пересування з урахуванням потреб 

працівників з особливими потребами); 2) упровадження у програми 

підготовки тренерів праці тем, пов’язаних із адаптацією шляхів пересування i 

робочих місць відповідно до потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості, а 

також комунікативних можливостей осіб з особливими потребами; 

впровадження стандартів підтримуваної зайнятості; визначення ключової 

цілі і віднесених до її реалізації ключових функцій, включаючи необхідні 

знання і вміння; 3) унормування професійного статусу тренера праці з метою 

реалізації концепції підтримуваної зайнятості; отримання кваліфікації на 

вищому рівні з метою вирішення питання щодо включення кваліфікації до 

Інтегрованої системи кваліфікацій. Запропоновано рекомендації, що 

визначають послідовність необхідних завдань, які доцільно реалізувати з 

метою забезпечення відповідних умов для підготовки тренерів праці до 

виконання доручених їм професійних завдань. Впровадження цих 
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рекомендацій має стати однією з причин стабілізації професійної позиції 

тренерів і підвищення ефективності діяльності на благо осіб, що перебувають 

під загрозою соціальної ізоляції і маргіналізації. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що вперше: обґрунтовано теоретичні засади підготовки 

тренерів праці для підтримуваної зайнятості осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку; узагальнено сутнісні характеристики поняття 

праця людини як антропологічної категорії та проблеми професійної 

педагогіки; здійснено цілісний аналіз проблеми підтримуваної зайнятості як 

сфери діяльності тренера праці; окреслено основні функції тренера праці, 

визначені його професійною діяльністю щодо підтримуваної зайнятості осіб 

з порушеннями інтелектуального розвитку; схарактеризовано компетентності 

тренера праці, пов’язані з професійною діяльністю щодо забезпечення 

підтримуваної зайнятості осіб з інтелектуальними порушеннями; 

обґрунтовано й структуровано зміст професійно-педагогічної підготовки 

тренерів праці до потреб осіб з інтелектуальними порушеннями; здійснено 

фокус-дослідження проблеми працевлаштування осіб з інтелектуальними 

порушеннями та виявлення умов організації виробничого середовища на 

підприємствах; розроблено рекомендації щодо професійної підготовки і 

діяльності тренерів праці щодо можливостей підтримуваної зайнятості 

бенефіціарів, забезпечення соціальної адаптації осіб з інтелектуальними 

порушеннями. 

Практичне використання результатів дослідження полягає у 

розробленні інструментарію для підтримки тренера праці у процесі 

формування виробничого середовища для потреб осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. З-поміж основних практико орієнтованих 

напрацювань – інструкції та контрольні списки, а також комунікативна 

модель взаємодії роботодавців, тренерів, осіб з інтелектуальними 

порушеннями на підприємстві у відповідному виробничому середовищі. У 
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ситуації, коли, окрім загальних інструкцій, що містяться в трудовому 

законодавстві, роботодавець не володіє належними процедурами щодо 

адаптації виробничого середовища до потреб працівників з особливими 

потребами, зокрема з інтелектуальними порушеннями, цінними є апробовані 

інструкції, контрольні списки та модельні рішення щодо комунікації. 

Запропоновано оновлення змісту професійно-педагогічної підготовки 

тренерів праці до потреб осіб з інтелектуальними порушеннями з 

урахуванням спектру професійних функцій цих фахівців у сучасному 

суспільстві на основі досвіду Польщі. Доведено необхідність врегулювання 

їхнього професійного статусу та включення цієї кваліфікації до Інтегрованої 

системи кваліфікацій, яка у Польщі є доповненням до Європейської рамки 

кваліфікацій. 

Ключові слова: освіта дорослих, соціальна згуртованість, 

підтримувана зайнятість, тренер підтримуваної зайнятості, професійно-

педагогічні компетенції, система освіти дорослих, компетентнісний профіль, 

середовище праці. 
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ANNOTATION 

Sikora J. Theoretical and practical bases of preparation of labor coaches to 

supported employment in Poland. - Scientific work on the rights of manuscript. 

The dissertation has been provided for completion a scientific degree of the doctor 

of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 - "Theory and a technique of 

professional education". - Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult 

Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Kyiv, 

2020. 

 

The dissertation touches upon theoretical foundations of training trainers for 

supported employment of people with intellectual disabilities and is based on the 

situation in Poland. It also provides practical recommendations for social 

adaptation of a certain categories of people to modern economic conditions. 

It has been emphasized that overcoming the marginalization and social 

isolation of people with special needs, in particular those with intellectual 

disabilities, remains an important priority for the European Union and its member 

states, in particular Poland. This problem is key in the implementation of social 

justice policy, which ensures the social inclusion of people with special needs in 

the social and industrial environment, allows for attracting people with disabilities 

to the general context of public life. One of the most important measures is the 

adaptation of people with special needs, in particular with intellectual disabilities, 

to established social life, providing comprehensive rehabilitation as a basis for 

achieving a possible level of independence. 

The author conducted a bibliographic analysis of the literature on 

overcoming social discrimination and marginalization of people with special needs 

in modern European. It was found that in the modern Ukrainian and Polish 

scientific discourse there is a need to substantiate the interdisciplinary principles of 

training a trainer for supported employment, which has found a theoretical basis in 

sociological, cultural, economic, political research. The study of scientific sources 
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allowed for conclusion that the theoretical foundations of training of trainers to 

provide supported employment for people with special needs, including intellectual 

disabilities, is based on the concept of functionality, the relationship of pedagogical 

theory and practice with human activities. socially just society, the concept of 

social unity in order to combat marginalization and social exclusion, the theory of 

axiological orientation of labor, the provisions of the anthropological approach to 

defining the phenomenon of labor. Bibliographic analysis of sources in the field of 

pedagogy, sociology, economics, etc. showed the need to solve the theoretical 

basis of the problem of supported employment of people with intellectual 

disabilities with the participation of trainers and the need to improve targeted 

training of certain categories of people to effectively tackle the problem of 

marginalization, social exclusion of persons with special needs, and to affirm 

priorities of human dignity, social equality, disappearance of social discrimination. 

In modern scientific discourse the phenomenon of labor is the object of 

study of philosophical anthropology, sociology, labor psychology, economics, 

culturology, etc. In the anthropological context, the key ideas are: to build a life 

strategy for people with intellectual disabilities, taking into account the meaning of 

life, the possibility of effective organization of work on a humanistic basis for their 

successful social integration. For a person with intellectual disabilities, work is a 

factor of self-affirmation, a sense of fulfillment in modern society, a factor of self-

realization in professional activities, the motivational aspect of the model of 

behavior. In the field of professional pedagogy, the phenomenon of labor involves 

taking into account the provisions of the theory of human capital, which is 

manifested in the qualities, skills of professionals to ensure productivity, realize the 

value of human resources and use opportunities for self-affirmation in the 

profession. Professional work is considered from the standpoint of acquiring life 

skills necessary to ensure a dignified life, motivation for professional realization. 

Taking into account the assumptions of labor psychology as a subdiscipline of 

pedagogy, it is important to interpret labor as a purposeful human activity of a 
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subjective nature, which consists in performing a set of physical and mental actions 

to provide material, intellectual, emotional benefits which allow for creative 

transformation of the environment in which one functions. 

The problem of supported employment has been presented by the author as a 

sphere of activity of a labor trainer, whose competence is crucial in achieving the 

effectiveness of support for beneficiaries, avoiding their social exclusion and 

marginalization, is revealed. The author provides historical perspective pointing to 

the origin of the concept of supported employment formed at the turn of the 70-80s 

of the twentieth century in the United States and Canada as a way to support 

people with intellectual disabilities, and later other groups at risk of 

marginalization in the labor market in relation to difficulty to obtain permanent 

employment in the open labor market. As a result of the interest in this form of 

support for people at risk of social exclusion, many problem-solving organizations 

emerged, including the European Union of Supported Employment in 1993. The 

organization's documents define supported employment as the provision of support 

for persons with special needs and other groups of excluded persons in order to 

provide them and maintain paid employment in the open labor market. According 

to this definition, the beneficiaries of supported employment are primarily people 

with special needs with different types and degrees of inferiority, as well as 

persons at risk of social exclusion and employers. The concept presented in the 

dissertation is in line with the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (2006), the European Parliament Resolution on the Implementation of 

the European Disability Strategy (2017/2127 (INI)), the Charter of Fundamental 

Rights (2000) which aim to avoid marginalization, discrimination and social 

exclusion. The presented legislative and normative initiatives are consistently 

embodied in the concept of inclusive development, implemented in the European 

Union in the model of sustainable development, the purpose of which is to achieve 

social unity. In Poland, the concept of supported employment of various categories 

of persons is implemented through the activities of the Polish Federation of 
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Supported Employment and the State Fund for Rehabilitation of Persons with 

Special Needs. 

It was found that the main task of the trainer is to provide support to the 

beneficiary in the process of finding permanent employment and adaptation in the 

production environment and cooperation with the employer in the field of 

implementation and adaptation to work of a worker with special needs. The role of 

the labor trainer in the process of supported employment is determined by the 

sequence of measures that he/she must implement in the course of professional 

tasks. These tasks include, first of all, the adaptation of the production environment 

to the capabilities of the employed worker - the beneficiary of supported 

employment. The labor trainer should acquire the competencies characteristic of a 

teacher - an instructor in practical vocational training, a personal trainer, and in the 

case of beneficiaries of supported employment with mild intellectual disabilities - 

an oligophrenic educator. It is important in the professional activity of the labor 

coach to use the provisions of andragogy, andragogy of labor, which takes into 

account the specific characteristics of adults, professional and social experience, 

opportunities, personal independence and ability to self-education. The activity of 

the labor trainer is organized on the basis of the standard of supported employment 

developed within the framework of the European Union of supported employment, 

according to which five stages of the process of activity are defined, which 

include: involvement of the beneficiary of supported employment, creating a 

professional profile, job search, involvement of the employer; on-the-job and off-

the-job suport 

Professional and pedagogical training of labor trainers for the needs of 

persons with intellectual disabilities stems from the 5-stage model of supported 

employment. Accordingly, the content of psychological and pedagogical training 

in the field of supported employment is aimed at forming competencies in 

accordance with the concept of training of trainers, presented within the European 

Union of supported employment, covering technical, ergonomic and organizational 
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issues of adaptation of beneficiaries to the working environment. The concept 

covers the key goal, functions and topics of the content of psychological and 

pedagogical training of coaches were defined. The key goal is for trainers to 

acquire the skills to develop strategies and tasks in order to adapt the professional 

environment to the needs of people with special needs, including people with 

intellectual disabilities. The key functions are identified: development of strategies 

related to adaptation activities in the field of organization of the production 

environment for the needs of people with intellectual disabilities,  ensuring the 

proper adaptation of a person with intellectual disabilities in the work environment,  

providing persons with intellectual disabilities with appropriate communication in 

the production environment, cooperation with the employer aimed at providing a 

person with intellectual disabilities with long-term employment. 

It was proposed to structure the content of psychological and pedagogical 

training of a labor coach within the project Improving Supported Employment - 

Next Step. It provides for the study of the following thematic modules: supported 

employment and its axiological foundations; labor coach - competence profile, 

tasks in the process of five steps of supported employment, code of ethics of the 

labor coach, organizational working conditions of coaches; support for people with 

special needs in order to plan and develop their careers, create a professional 

profile; working coaching model - coach and coaching in the process; legal aspects 

of employment of people with special needs; marketing of supported employment 

in relations with employers; support in finding a job, finding a job and attracting an 

employer; on-the-job and off-the-job support; team building; support for a client 

with special needs in the five stages of supported employment - results. 

A focus study of the problem of employment of persons with mild 

intellectual disabilities was conducted in order to study the peculiarities of 

adaptation of the production environment to the needs of beneficiaries of supported 

employment. The interviews included trainers working in leading centers for 

people with intellectual disabilities, due to their knowledge of real solutions in the 
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field of adaptation of the production environment to the needs of workers with 

intellectual disabilities. Proposals on the labor market for people with intellectual 

disabilities were studied in accordance with the Catalog of Professional Activities, 

published by Centrum DZWONI - Center for Professional Counseling and Support 

for People with Intellectual Disabilities, which characterizes jobs for people with 

intellectual disabilities by industry. The results of the study on the organization of 

work of people with mild intellectual disabilities were confirmed during focus 

interviews with trainers employed in leading centers working for people with 

special needs, such as: DZWONI Center and the Society "Open doors". 

Recommendations for the use of research results in the field of supported 

employment have been developed: 1) the need to provide the labor coach with 

appropriate tools to effectively support employers in adapting the working 

environment to the needs of beneficiaries of supported employment (the author 

developed general requirements for adapting the working environment to the needs 

of workers with disabilities intellectual development, as well as checklists that 

provide verification of activities carried out to adapt the production environment to 

the needs of these persons; a list of proposals for specific solutions for the 

organization and equipment of transport routes, taking into account the needs of 

workers with special needs); 2) introduction of topics related to the adaptation of 

communication routes and work posts in accordance with the needs of the 

beneficiaries of supported employment, as well as the communication capabilities 

of persons with special needs; introduction of supported employment standards; 

identification of the key goal and key functions related to its implementation, 

including the necessary knowledge and skills; 3) standardization of the 

professional status of a labor trainer in order to implement the concept of supported 

employment; obtaining a qualification at the highest level in order to address the 

issue of including qualifications in the Integrated Qualifications System. 

Recommendations are proposed that determine the sequence of necessary tasks 

that should be implemented in order to provide appropriate conditions for the 
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training of trainers to perform the professional tasks assigned to them. The 

implementation of these recommendations should be one of the reasons for 

stabilizing the professional position of trainers and increasing the effectiveness of 

activities for the benefit of people at risk of social isolation and marginalization. 

The scientific novelty and theoretical significance of the obtained results 

lie in the fact that for the first time: the theoretical bases of training of trainers for 

supported employment of persons with intellectual disabilities are substantiated; 

the essential characteristics of the concept of human labor as an anthropological 

category and the problems of professional pedagogy are generalized and 

structured; a comprehensive analysis of the problem of supported employment as a 

field of activity of the labor trainer has been conducted; the main functions of the 

labor coach have been outlined, defined by his/her professional activity in relation 

to the supported employment of persons with intellectual disabilities; the 

competencies of the labor trainer related to professional activities to ensure the 

supported employment of persons with intellectual disabilities have been 

characterized; the content of professional and pedagogical training of labor 

coaches for the needs of persons with intellectual disabilities has been 

substantiated and structured; a focus study of the problem of employment of 

persons with intellectual disabilities and the identification of conditions for the 

organization of the production environment at enterprises has been conducted; 

recommendations have been developed on the training and activities of labor 

trainers related to the opportunities for supported employment of beneficiaries, 

ensuring social adaptation of people with intellectual disabilities. 

The practical use of the results of the study lies in development of tools to 

support the trainer in the process of forming a work environment for the needs of 

people with intellectual disabilities. Among the main practical developments one 

finds instructions and checklists, as well as a communicative model of interaction 

of employers, trainers, people with intellectual disabilities in the enterprise in the 

relevant production environment. In a situation where, in addition to the general 
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instructions contained in labor legislation, the employer does not have proper 

procedures for adapting the production environment to the needs of workers with 

special needs, including intellectual disabilities, tried and tested instructions, 

checklists and communication models are valuable. 

The author proposed to update the content of professional and pedagogical 

training of coaches to the needs of people with intellectual disabilities, taking into 

account the range of professional functions of these professionals in modern 

society based on the experience of Poland. The necessity of regulating their 

professional status and including this qualification in the Integrated Qualifications 

System, which in Poland is a supplement to the European Qualifications 

Framework, has been proved. 

Key words: adult education, social cohesion, supported employment, 

supported employment coach, professional and pedagogical competencies, 

competence profile, work environment. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. В умовах сучасних трансформацій, що 

відбуваються в європейських країнах загалом і у Республіці Польща, 

зокрема, актуалізується необхідність вирішення соціокультурних, 

економічних проблем, з-поміж яких провідними є досягнення високої якості 

життя людей, нівелювання суспільної нерівності, утвердження пріоритетів 

суспільної інклюзії осіб та соціальних груп, яким загрожує маргіналізація та 

виключення. 

Ефективні шляхи упровадження високих екологічних, економічних і 

суспільно-культурних стандартів життя, забезпечення доступу до ринку 

праці й вищого рівня життя громадян викладено у Хартії основних прав 

Європейського Союзу (Сharter of fundamental rights of the european union, 

2012), Директиві Ради Європи від 12 червня 1989 року про запровадження 

заходів щодо заохочення поліпшення безпеки та охорони праці працівників 

(Council Directive of 12 June 1989 on the introduction ofmeasures to encourage 

improvementsin the safety and health of workers at work), Директиві Ради 

Європи від 27 листопада 2000 року, що встановлює загальні рамки для 

рівного ставлення до роботи та зайнятості (Council Directive 2000/78/EC of 27 

November 2000 establishing a general framework for equal treatment in 

employment and occupation), Регламенті (ЄС) No 1296/2013 Європейського 

Парламенту та Ради Європи від 11 грудня 2013 року про Програму 

Європейського Союзу з питань зайнятості та соціальних інновацій ("EaSI") та 

внесення змін до Рішення № 283/2010 / ЄС про створення Європейського 

фонду мікрофінансування Прогресу для зайнятості та соціальної інклюзії 

(Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council. of 

11 December 2013. on a European Union Programme for Employment and Social 

Innovation ("EaSI") and amending Decision No 283/2010/EU establishing a 

European Progress Microfinance Facility for employment and social inclusion 

(Text with EEA relevance) та інших міжнародних документах.  
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Одним із пріоритетів Польщі та інших країн Європейського Союзу є 

подолання маргіналізації та соціальної ізоляції людей з особливими 

потребами, зокрема з легкими інтелектуальними порушеннями. Ця проблема 

є ключовою у впровадженні політики соціальної справедливості, що 

забезпечує суспільну інклюзію осіб з особливим потребами у суспільне й 

виробниче середовище, дозволяє залучати визначену категорію осіб до 

суспільного життя, усталеної соціальної життєдіяльності, забезпечуючи 

комплексну реабілітацію для досягнення можливого рівня їхньої 

самостійності. Важливим критерієм такої самостійності є відповідна 

професійна підготовка і певний рівень комунікативних компетентностей, що 

уможливлюють працевлаштування.  

Ефективним способом допомоги особам з особливим потребами та 

іншим групам людей, які перебувають у несприятливій ситуації, і яким 

загрожує маргіналізація на ринку праці, є підтримувана зайнятість. 

Організацію підтримуваної зайнятості, зокрема її професійний супровід, 

здійснює тренер праці. Його завдання полягають у підготовці особи з 

особливими потребами до працевлаштування на ринку праці, її підтримка на 

етапі професійної адаптації та співпраця з роботодавцем у процесі 

працевлаштування. Ефективне виконання визначених професійних завдань 

вимагає відповідної методичної й практичної підготовки тренера праці. 

Теоретико-методологічні засади забезпечення соціальної єдності, 

суспільної рівності, забезпечення суспільної солідарності, подолання явища 

виключення з суспільства викладено у працях польських учених (С. Бакуп, 

С. Чапінські, М. Дзембала, К. Фріске, А. Гідденс, Е. Ястшембська, 

В. Косєдовскі, А. Ришкевич та ін.). Ця проблема розглядається на 

міждисциплінарному рівні в контексті соціології, соціальної психології, 

педагогіки, економіки, соціальної політики (E. Аронсон, А. Гідденс, 

Б. Шацка, Р. Врочинскі та ін.). Фундаментальні основи теорії й практики 

педагогіки праці у взаємозв’язку з соціологією, економікою, психологією 
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розкрито у працях Ф. Шльосека, З. Вятровського та ін., в яких обґрунтовано 

методологічні орієнтири педагогіки праці й методичний інструментарій 

реалізації ідей соціальної рівності, подолання соціального виключення в 

сучасному соціумі та на ринку праці. 

Теоретичний аналіз джерел з досліджуваної проблеми та результатів 

міждисциплінарних досліджень дав змогу з’ясувати, що означена проблема 

не була предметом цілісного педагогічного дослідження. Вивчення науково-

теоретичних і практико орієнтованих ресурсів, законодавчої й нормативно-

правової бази уможливило виявлення низки суперечностей, зокрема між:  

- соціально-економічними потребами утвердження пріоритетів 

гуманістичних цінностей, соціальної справедливості в європейському 

просторі та недостатньою розробленістю теоретико-методологічних засад 

реалізації політики подолання маргіналізації й виключення з суспільства 

різних категорій громадян; 

- задекларованими принципами забезпечення соціальної рівності в 

умовах сучасного ринку праці та недостатньо цілісною реалізацією 

положення щодо рівноправного партнерства осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями;  

- спрямованістю державної політики на нівелювання соціальної 

нерівності, подолання бідності, утвердження принципу суспільної 

солідарності щодо осіб з порушеннями інтелектуального розвитку та 

необхідністю вдосконалення професійної підготовки фахівців, які 

забезпечують їхню адаптацію до сучасних ринкових умов, – тренерів праці 

для підтримуваної зайнятості. 

Необхідність теоретичного обґрунтування проблеми підготовки 

тренерів праці до підтримуваної зайнятості осіб з інтелектуальними 

порушеннями в Республіці Польща, а також розроблення інструментарію 

щодо удосконалення компетентностей цих фахівців з метою забезпечення 

адаптації людей з особливими потребами до сучасних умов зумовили вибір 
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теми дисертаційного дослідження «Теоретичні і практичні основи 

підготовки тренерів праці до підтримуваної зайнятості в Польщі». 

Зв’язок з науковими програмами, планами і темами. Тему 

дисертації затверджено на засіданні Загальнопольського методологічного 

семінару в Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у 

Варшаві 22 березня 2019 р. 

Об’єкт дослідження – підготовка тренерів праці для підтримуваної 

зайнятості.  

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади підготовки 

тренерів праці до підтримуваної зайнятості осіб з легкими інтелектуальними 

порушеннями в Польщі. 

Мета дослідження – обґрунтувати теоретичні і методичні засади 

підготовки тренерів праці для підтримуваної зайнятості осіб з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку на основі польського досвіду та 

розробити практичні рекомендації щодо забезпечення соціальної адаптації 

цієї категорії осіб до сучасних економічних умов.  

На основі визначення об’єкта, предмета і мети дослідження визначено 

завдання дослідницького пошуку: 

1. Здійснити бібліографічний аналіз досліджуваної проблеми. 

2. Схарактеризувати поняття «праця людини» в контексті 

антропологічної педагогіки праці і професійної педагогіки. 

3. Розкрити проблему підтримуваної зайнятості як сфери діяльності 

тренера праці. 

4. Визначити функції та схарактеризувати компетентності тренера 

праці, пов’язані з професійною діяльністю щодо забезпечення підтримуваної 

зайнятості осіб з легкими інтелектуальними порушеннями.  

5. Обґрунтувати й структурувати зміст професійно-педагогічної 

підготовки тренерів праці з урахуванням потреб осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями.  
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6. Здійснити фокус-дослідження проблеми працевлаштування осіб з 

легкими інтелектуальними порушеннями.  

7. Розробити методичні рекомендації щодо професійної підготовки і 

діяльності тренерів праці. 

Концепція дослідження. Основна концептуальна ідея дослідження 

ґрунтується на положенні щодо удосконалення підготовки тренерів праці до 

підтримуваної зайнятості осіб з інтелектуальними порушеннями з метою 

адаптації виробничого середовища до потреб бенефіціарів. Відповідно до 

висновків заключного звіту міжнародного проекту «Improwing Supported 

Employment Next Step», що стосуються впровадження моделі підтримуваної 

зайнятості у рамках діяльності Європейського Союзу загалом і в Республіці 

Польща зокрема є потреба подолання недоліків в імплементації цієї моделі, 

серед негативних аспектів якої – зосередження діяльності тренерів передусім 

на попередньому етапі працевлаштування бенефіціара, що не пов’язано з 

конкретним робочим місцем. Водночас у попередній практиці недостатня 

увага приділялась професійній адаптації осіб з легкими інтелектуальним 

порушеннями до умов виробничого середовища й недооцінювалася проблема 

підтримки співпраці з роботодавцем у цій сфері. Такий стан актуалізує 

потребу у формуванні й розвитку спектру компетентностей тренера праці, 

пов’язаних з вирішенням проблем організації виробничого середовища. 

Теоретичні й практико орієнтовані результати дослідження спрямовані на 

удосконалення змісту підготовки тренерів праці з метою ефективного 

виконання завдань, пов’язаних з отриманням постійного місця роботи на 

вільному ринку особами з особливими потребами, зокрема з легкими 

інтелектуальними порушеннями, з урахуванням їхніх вікових і 

психологічних особливостей.  

Практична реалізація концептуальної ідеї дослідження спрямована на 

виявлення організаційно-педагогічних умов адаптації осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями до певного виробничого середовища та 
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розроблення інструментарію для вдосконалення професійних 

компетентностей тренерів праці з метою ефективної реалізації їхніх 

професійних завдань. 

Виокремлення категорії осіб з легкими інтелектуальними порушеннями 

потребувало врахування специфіки, що виявляється у зниженій 

спроможності адаптації до виробничого середовища й управління власною 

поведінкою з огляду на обмеження у процесі спілкування й навчання. Це 

зумовило необхідність утвердження компетентнісної моделі підтримуваної 

зайнятості бенефіціарів, що потребує зосередження на розвитку 

компетентностей тренера праці. Це дасть йому змогу успішно вирішувати 

практичні проблеми, спрямовані на організацію виробничого середовища для 

осіб з легкими інтелектуальними порушеннями.  

З урахуванням результатів діагностування адаптивних можливостей 

виробничого середовища до потреб осіб з легкими порушеннями 

інтелектуального розвитку доцільно розробити рекомендації щодо технічних 

та організаційних вимог ефективної організації праці на підприємствах, де 

працевлаштовані такі особи. Упровадження розроблених рекомендацій 

спрямоване на безпечне функціонування цих людей в умовах підтримуваної 

зайнятості. Важливим практико орієнтованим результатом, що передбачає 

впровадження розроблених рекомендацій, є добір відповідного 

інструментарію, що забезпечить постійну верифікацію прийнятих рішень у 

сфері підтримуваної зайнятості бенефіціарів. Запропонований інструментарій 

охоплює інструкції й контрольні списки щодо належної адаптації 

виробничого середовища до потреб осіб з легкими порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

Гіпотеза дослідження. Проблема підтримуваної зайнятості успішно 

вирішуватиметься за умови створення системи професійно-педагогічної 

підготовки тренерів праці для сприяння у працевлаштуванні осіб з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку. З огляду на складність і 
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багатовимірність ця проблема потребує вирішення конкретних питань, що 

стосуються комунікації у виробничому середовищі та організації й адаптації 

виробничого середовища до потреб підтримуваної зайнятості бенефіціарів.  

Загальна гіпотеза конкретизується у таких часткових гіпотезах: 

 створення сприятливих умов у виробничому середовищі 

передбачає врахування потреб осіб з легкими інтелектуальними 

порушеннями в комунікації, забезпеченні робочих місць та налагодженні 

відносин з персоналом підприємств; 

 тренери праці мають отримати інструментарій, що забезпечує 

пристосування й перевірку коректності заходів, спрямованих на 

пристосування виробничого середовища до потреб бенефіціарів 

підтримуваної зайнятості; 

 ключовою умовою ефективності заходів, спрямованих на 

ефективність підтримуваної зайнятості, є відповідний рівень професійних 

компетентностей, насамперед комунікативних, що забезпечують відповідну 

стратегію комунікації у створенні ефективних соціальних відносин у 

виробничому середовищі; 

 враховуючи професійні функції тренера праці у процесі 

підтримуваної зайнятості та важливість цієї форми підтримки для осіб з 

інтелектуальними порушеннями у реалізації політики соціальної єдності, 

необхідним і очікуваним є законодавче врегулювання професійного статусу 

тренера праці. 

Методологічна основа дослідження. Провідним методологічним 

підходом дослідницького пошуку є міждисциплінарний підхід, у контексті 

якого визначено сутність виробничого середовища як поєднання 

матеріальних та соціальних чинників, відповідно до яких здійснюються 

виробничі процеси, що обґрунтовано у соціологічних, психологічних, 

педагогічних, економічних, юридичних теоріях і концепціях.  

З позиції системного підходу диференціюється сфера виробничого 
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середовища й оточення, згідно з яким це середовище розглядається як 

складова, що безпосередньо впливає на функціонування людини в умовах 

ринку праці. Складність процесів, пов’язаних з діяльністю людини у 

виробничому середовищі, зумовлює необхідність цілісного й системного 

аналізу моделі соціальних взаємин з урахуванням інклюзивної складової. 

Відповідно до особистісно орієнтованого підходу, що уможливлює 

характеристику статусу людини у виробничому середовищі й соціальній 

дійсності, особистість здатна до самоідентифікації та вибору можливих 

варіантів взаємовідносин з оточенням. У ситуації, коли ці процеси 

відбуваються в соціально мінливих умовах, неможливо повністю відтворити 

взаємозалежні форми соціальних відносин. В інклюзивній сфері у процесі 

взаємовпливу та взаємодії з особами, які мають легкі інтелектуальні 

порушення, неефективними є усталені стратегії комунікації, що ґрунтуються 

на статичних комунікативних моделях.  

Діяльнісний підхід дає змогу розглядати виробниче середовище як 

комплекс особливих умов для професійної діяльності особи в системі 

«людина – праця». У ситуації, коли праця розглядається як винятково 

важлива форма життєдіяльності сучасної людини, її якість визначається з 

урахуванням психосоціальних аспектів виробничого середовища, що 

значною мірою впливають на якість життя. Провідною є ідея про те, що 

виробниче середовище потребує врахування чинників, що сприяють (або не 

сприяють) підвищенню ефективності праці та водночас гарантують (або 

навпаки) працівнику належні умови гігієни, здоров’я, безпеки та естетики» 

(З. Вятровський). З-поміж чинників ефективно організованого виробничого 

середовища для підтримуваної зайнятості бенефіціарів виокремлюються такі: 

розташування робочого місця, зокрема, можливості пересування, виробничі 

приміщення та робочі місця, санітарно-гігієнічне обладнання, мікроклімат, 

шум, забруднення повітря, освітлення тощо.  

Інклюзивний підхід передбачає врахування психосоціальних чинників, 
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що можна схарактеризувати з урахуванням причинно-наслідкових категорій 

для визначення особливостей комунікативної взаємодії або функціональних 

категорій, зумовлених специфікою розподілу праці, виконанням професійних 

завдань. Усе це впливає на культуру праці в певному виробничому 

середовищі, що передбачає виконання тренером праці професійних функцій, 

володіння знаннями з психології, педагогіки, комунікації, спрямованість на 

вдосконалення професійних компетентностей та реалізації ним очікуваних 

результатів діяльності у процесі праці. Відповідно до визначеного підходу 

йдеться про складну систему взаємин, що включає психосоціальні, культурні, 

технічні та економічні аспекти виробничого середовища, що варто особливо 

враховувати щодо підтримуваної зайнятості бенефіціарів з особливими 

потребами, зокрема осіб із порушеннями легкого інтелектуального розвитку. 

Одним із важливих аспектів виробничого середовища є належним чином 

обладнані шляхи пересування, що дозволяють безпечно отримувати доступ 

до робочих місць та виконувати визначені професійні завдання. Інклюзивний 

підхід передбачає адаптацію виробничого середовища до потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку.  

Комунікативний підхід уможливив проектування моделі комунікації 

осіб з особливими потребами на підприємстві. Основні положення такого 

підходу доцільно спрямовувати на визначення спектру комунікативних умінь 

тренера праці для підтримуваної зайнятості бенефіціарів, адже процес 

комунікації в цій сфері має міжособистісний характер, характеризується 

об’єктивним змістом повідомлення та суб’єктивним способом його мовного 

оформлення, використанням вербальних і невербальних методів. Тренери 

праці та їхні партнери мають різний рівень комунікативних компетентностей 

і диференційований підхід відповідно до мети спілкування впродовж 

тривалого періоду підтримуваної зайнятості бенефіціара. Контактуючи з 

підприємцями, тренер праці повинен продемонструвати здібності до 

проведення переговорів управлінського характеру. Насамперед він має вміти 
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переконати співрозмовника в доцільності працевлаштування працівника з 

особливими потребами та аргументовано представити факти економічної 

користі, довести працедавцю необхідність адаптації професійного 

середовища до потреб осіб з інтелектуальними порушеннями.  

Теоретичною основою дослідження є праці з проблем сучасної 

філософії освіти (С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); неперервної 

освіти, освіти упродовж життя (О. Аніщенко, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, 

Ф. Шльосек (F. Szlosek) та ін.), з проблем гуманістичних, 

людиноцентристських засад розвитку особистості (В. Кремень, А. Маслоу, 

К. Роджерс, І. Зязюн, Б. Суходольскі (B. Suchodolski) та ін.), андрагогічних 

засад професійного розвитку (Т. Александер (T. Aleksander), Ф. Філіпчук, 

М. Ноулз (M. Knowles), Е. Холтон (E. Holton), Р. Свенсон (R. Swanson); теорії 

педагогіки праці (С. Квятковські (S. Kwiatkowski), В. Фурманек 

(W. Furmanek), Т. Новацькі (T. Nowacki), З. Вятровські (Z. Wiartowski), 

З. Волк (Z. Wołk)), положення ергономіки (Е. Гурська (E. Górska), 

Е. Гранджин (Е. Grandjean), В. Новацька (W. Nowacka), М. Врублевська 

(M. Wróblewska) та ін.); теорії соціальної комунікації (Дж. Бейлон 

(C.H. Baylon), Х. Мігнот (Х. Mignot), Дж. Глейк (J. Gleick), В. Олівер 

(B. Olivier) та ін.); дослідження з проблем соціальної інклюзії осіб з 

особливими потребами (К. Барнес (C. Barnes), Дж. Мергер (G. Mercer), 

С. Біскуп ( S. Buckup), В. Циовська (B. Cytowska), К. Фріске (K. Frieske), 

А. Хулек (A. Hulek), Т. Маєвські (T. Majewski) та ін. 

З метою отримання теоретичних і практичних результатів відповідно 

до визначених дослідницьких завдань застосовано комплекс методів:  

- пряме спостереження дає можливість оцінити основні умови 

адаптації виробничого середовища до потреб працівників – осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку; наукове спостереження є 

основним способом досліджень в емпіричних науках і зводиться до 

спостереження за певним предметом дослідження, що зумовленим 
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дослідницькою проблемою або сформульованою гіпотезою. Важливою 

особливістю цього методу є цілеспрямування на об’єкт спостереження, що 

здійснюється відповідно до затвердженого плану з урахуванням реальних 

умов. При цьому використовується бланк спостереження для фіксації 

результатів, що покладено в основу інтерпретації отриманих результатів 

дослідження. У процесі збору емпіричних даних з проблеми дослідження 

було важливо з’ясувати можливості адаптації виробничого середовища до 

потреб працівників з порушеннями інтелектуального розвитку як 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості; 

- фокус-інтерв’ю з тренерами праці – з метою верифікації оцінки 

ними адаптивних можливостей виробничого середовища до потреб 

працівників з порушеннями інтелектуального розвитку. Інтерв’ю у фокус-

групах є методом, що найчастіше використовується у емпіричних 

дослідженнях. Важливою особливістю цього дослідницького підходу є 

отримання даних щодо реальних явищ, які відбуваються в соціальному 

середовищі. З метою виявлення можливостей адаптації виробничого 

середовища до потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості, учасниками 

фокус-опитувань були тренери праці, які працюють у провідних центрах 

допомоги особам з порушеннями інтелектуального розвитку. Такий відбір 

учасників опитування обґрунтований їхньою обізнаністю з реальними 

проблемами організації виробничого середовища, потребами працівників з 

порушеннями інтелектуального розвитку. Соціально активні, професійні 

тренери праці можуть здійснювати моніторинг рішень щодо удосконалення 

умов праці осіб з інтелектуальними порушеннями у виробничому 

середовищі;  

- аналіз документації – вивчення нормативних документів з метою 

виявлення відповідності виробничого середовища чинним нормам і правилам 

охорони праці та техніки безпеки. Цей метод було застосовано під час 

дослідження матеріалів та артефактів людської діяльності як основного 
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джерела інформації. Такими джерелами інформації, що використовуються 

для отримання обґрунтованих інформаційних відомостей і становлять основу 

здійснених досліджень, є персональні та інституційні документи: анкети 

персоналу, довідки, статистичні дослідження, законодавчі й нормативно-

правові акти, положення, інструкції тощо. Предметом аналізу документів, 

здійсненого у межах нашого дослідження з метою отримання якісних 

результатів, стали правові акти, що визначають принципи організації 

виробничого середовища на підприємствах відповідно до правил техніки 

безпеки та гігієни праці, зайнятості та охорони праці осіб з легкими 

інтелектуальними потребами, статистичні дослідження ринку праці та 

внутрішні документи підприємств, на яких працюють бенефіціари 

підтримуваної зайнятості; 

- експертна оцінка – з метою моніторингу рішень у сфері адаптації 

виробничого середовища до потреб осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось у 

35 спеціально відібраних підприємствах, що працюють на вільному ринку 

праці Польщі, на яких були працевлаштовані особи з легкими порушеннями 

інтелектуального розвитку. Дослідження спрямовувалося на вивчення 

особливостей організації виробничого середовища для осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку та передбачало: схарактеризувати умови 

підприємств, де працювали особи з особливими потребами; здійснити опис 

робочих місць з урахуванням спеціальних рішень для покращення роботи 

осіб з порушеннями інтелектуального розвитку; проаналізувати можливості 

їхнього пересування на підприємстві. 

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався упродовж 

2011 – 2020 рр. і охоплював три етапи. 

На першому етапі (2011 – 2013 рр.) теоретично осмислювалася проблема 

дослідження; розроблявся науковий апарат; обґрунтовувалася концепція, 
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розроблялася програма і методика дослідницького пошуку; систематизувалась 

джерельна база з проблеми підтримуваної зайнятості; формувався понятійно-

термінологічний апарат; здійснювалося первинне узагальнення дослідницьких 

матеріалів. 

На другому етапі (2014 – 2016 рр.) поглиблено вивчалася й 

розширювалася джерельна база дослідження; обґрунтовувалися теоретичні й 

практичні основи навчання людей з легкими інтелектуальними порушеннями; 

здійснювався порівняльний аналіз підготовки тренера праці для підтримуваної 

зайнятості, що знайшла дискретне теоретичне обґрунтування в 

соціологічних, культурологічних, економічних, політичних дослідженнях; 

систематизувався фактологічний матеріал з метою виявлення законодавчих і 

нормативно-правових, організаційно-управлінських, змістово-процесуальних 

особливостей організації підтримуваної зайнятості осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями. Автором проводилася експериментальна 

робота з використанням методів, технік та інструментів дослідження 

теоретичних і практичних основ підготовки тренерів праці до підтримувальної 

діяльності. 

На третьому етапі (2017 – 2020 рр.) проводилося фокус-дослідження 

проблеми працевлаштування осіб з легкими інтелектуальними порушеннями, 

здійснювалося узагальнення результатів наукових пошуків; виявлялися 

особливості виробничого середовища тренера праці; розроблялися рекомендації 

щодо використання конструктивних ідей польського досвіду з професійної 

підготовки і діяльності тренерів праці та використання результатів 

дослідження у сфері підтримуваної зайнятості в Україні; здійснювала 

підготовка та видання монографії, методичних рекомендацій; відбувалося 

впровадження результатів дослідження в освітню практику; завершувалося 

оформлення рукопису дисертації та автореферату.  

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що:  
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 вперше обґрунтовано теоретичні засади підготовки тренерів праці 

для підтримуваної зайнятості осіб з легким порушеннями інтелектуального 

розвитку; узагальнено сутнісні характеристики поняття праця людини в 

контексті антропології, педагогіки праці та професійної педагогіки; здійснено 

цілісний аналіз проблеми підтримуваної зайнятості як сфери діяльності 

тренера праці; окреслено основні функції тренера праці, зумовлені його 

професійною діяльністю щодо підтримуваної зайнятості осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку; схарактеризовано компетентності тренера праці, 

пов’язані з професійною діяльністю щодо забезпечення підтримуваної 

зайнятості осіб з легкими інтелектуальними порушеннями; обґрунтовано й 

структуровано зміст професійно-педагогічної підготовки тренерів праці до 

потреб осіб з легкими інтелектуальними порушеннями; здійснено фокус-

дослідження проблеми працевлаштування осіб з інтелектуальними 

порушеннями та виявлення умов організації виробничого середовища на 

підприємствах; 

 уточнено дидактичні положення щодо організації освітнього 

процесу і практичної підготовки тренерів праці для підтримуваної 

зайнятості; 

 подальшого розвитку набули положення щодо теорії і методики 

підготовки тренерів праці для підтримуваної зайнятості, уточнення змісту 

основних дефініцій (підтримувана зайнятість, маргіналізація, суспільне 

виключення, легкі інтелектуальні порушення), а також знання про 

зарубіжний досвід професійної підготовки праці тренерів для підтримуваної 

зайнятості; 

 поглиблено знання з педагогіки праці й порівняльної професійної 

педагогіки на основі випереджувального підходу до професійної підготовки 

тренерів праці в умовах неформальної освіти. 

Практичне використання результатів дослідження полягає в 

розробленні інструментарію для підтримки тренера праці у процесі 
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формування виробничого середовища для потреб осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Підготовлено інструкції та контрольні списки, а 

також обґрунтовано комунікативну модель взаємодії роботодавців, тренерів, 

осіб з інтелектуальними порушеннями на підприємстві у відповідному 

виробничому середовищі. Запропоновано модельні рішення щодо 

комунікації у виробничому середовищі. 

Здійснено оновлення змісту професійно-педагогічної підготовки 

тренерів праці до потреб осіб з легкими інтелектуальними порушеннями з 

урахуванням професійних функцій цих фахівців у сучасному суспільстві на 

основі досвіду Польщі. Доведено необхідність законодавчого врегулювання 

їхнього професійного статусу та включення цієї кваліфікації до Інтегрованої 

системи кваліфікацій, яка в Польщі є доповненням до Європейської рамки 

кваліфікацій. 

Розроблено рекомендації з професійної підготовки й діяльності 

тренерів праці щодо можливостей підтримуваної зайнятості бенефіціарів, 

забезпечення соціальної адаптації осіб з інтелектуальними порушеннями.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Вищої 

школи бізнесу і наук про здоров’я в Лодзі (рекомендація від 22.02.2019), 

Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім. Марії 

Гжегожевської у Варшаві (рекомендація від 09.09.2019), Технологічно-

гуманістичного університету імені Казимира Пулацкого в Радомі 

(рекомендація від 15.07.2020); Інституту педагогіки Університету імені Марії 

Кюрі-Склодовської, Люблін (рекомендація від 15.03.2020). 

Апробація результатів дослідження: Основні методологічні, 

теоретичні результати і концептуальні положення дослідження 

обговорювалися на конференціях різного рівня, зокрема, міжнародних – 

Międzynarodowa konferencja naukowa «Metodologiczne aspekty badań 

pedagogicznych» (Zuberec, 2009); III Forum Naukowe Polska-Ukraina 

«Kształcenie ustawiczne dla wielokulturowości» (Warszawa – Zamość, 2009), 
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Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-

телекомунікаційні технопогії в сучасній освіті: досвід, проблеми, 

перспетиви» (Львів, 2009); Międzynarodowa konferencja naukowa «Wybrane 

aspekty badań komparatystycznych: założenia metodologiczne» (Lwów, 2010); 

Konferencja naukowa «Pedagogika pracy. dyskurs o przyszłości» (Bydgoszcz, 

2010); Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu «Pedagogika pracy nt. 

człowiek – obywatel – pracownik na rynku pracy» (Szczecin, 2011); 

Międzynarodowa konferencja naukowa «Badania naukowe w edukacji i 

wychowaniu» (Zuberec, Słowacja, 2011); IV Українсько-польский форум 

«Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття» 

(Черкаси, 2011), Międzynarodowa konferencja naukowa «O badaniach 

ilościowych – raz jeszcze» (Słowacja, 2012); Konferencja naukowa «40 – LAT 

polskiej pedagogiki pracy» (Jedlnia, 2012); Międzynarodowa konferencja 

naukowa «Badania ilościowe» (Ustroń, 2012); Ogólnopolskie Seminarium 

Metodologiczne: Międzynarodowa konferencja naukowa «Rola promotora i 

promotora pomocniczego w drodze do doktoratu» (Ustroń 2013); V Forum 

Naukowe Polska-Ukraina «Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscyplin» 

(Kraków, 2013); Międzynarodowa konferencja naukowa «Model promotora w 

przewodzie doktorskim» (Ustroń, 2013); VII Міжнародна науково-практична 

конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» 

(Хмельницький, 2013); Konferencja naukowa «Rozwój zawodowy w procesie 

pracy» (Warszawa, 2013); Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne: 

Międzynarodowa konferencja naukowa «Tradycja i nowe rozumienie badań 

jakościowych» (Ustroń, 2014); I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

«Czasoprzestrzeń i światy wirtualne. Konsekwencje osobowe, społeczne i 

kulturowe» (Warszawa, 2014); Międzynarodowa konferencja naukowa: «Badania 

jakościowe» (Ustroń, 2014); Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Edukacja 

wobec zmian cywilizacyjnych» (Ciechocinek, 2014); VI Українсько-польский 

форум «Освіта для сучасності/Edukacja dla współczesności» (Київ, 2015); VI 
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Українсько-польський форум «Освіта для сучасності/Edukacja dla 

współczesności» (Kиїв, 2015); «Освіта вчора – сьогодні – завтра. Освіта в 

діалозі поколінь і побудові кращого майбутнього» (Радом, 2015); 

Międzynarodowa konferencja naukowa «Zaawansowanie metodologiczne 

subdyscyplin pedagogicznych» (Ustroń, 2015); VIII Міжнародна науково-

практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і 

перспективи» (Хмельницкий, 2015); XIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» 

(Вінниця, 2016); «Розбудова економічної освіти та формування основ 

фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського 

суспільства та становлення економіки знань» (Kиїв, 2016); «Społeczne aspekty 

funkcjonowania człowieka w środowisku pracy» (Bydgoszcz, 2016); 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Odrębność metodologiczna a 

dyscyplinarność danej dziedziny wiedzy‖ (Zuberec, 2016); Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa «Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w 

środowisku pracy» (Bydgoszcz, 2016); «Przedsiębiorczość społeczna. 

Przedsiębiorstwo społeczne» (Warszawa, 2016); Ogólnopolskie Seminarium 

Metodologiczne: Międzynarodowa konferencja naukowa «Metodologia a 

dyscyplinarność danej dziedziny wiedzy» (Zuberec, Słowacj, 2016); VII 

Українсько-польский форум: «Edukacja dla przyszłości» (Bydgoszcz, 2017); 

Międzynarodowa konferencja «Edukacja a rynek pracy» (Płock, 2017), VII 

Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie. «Edukacja dla 

przyszłości» (Bydgoszcz, 2017); Konferencja naukowa z cyklu edukacja i praca 

«Przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorstwo społeczne» (Warszawa, 2016), 

I Ogólnopolska konferencja naukowa «Personalizm pracy ludzkiej – współczesne 

konotacje» (Warszawa, 2016); V Міжнародна науково-практична конференція 

«Інформаційно-телекомунікаційні технопогії в сучасній освіті: досвід, 

проблеми, перспективи» (Львів, 2017); XIV Міжнародна науково-практична 
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конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» 

(Вінниця, 2018); X Міжнародна науково-практична конференція «Професійне 

стоновлення особистості: проблеми і перспективи» (Хмельницкий, 2019), 

VIII Українсько-польский форум «Освіта для миру/Edukacja dla pokoju» 

(Переяслав-Хмельницкий, 2019); всеукраїнських – «Вища школа і ринок 

праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація» (Мукачево, 2016); 

Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, 

проблеми, перспетиви» (Львів, 2017); методологічний семінар НАПН 

України «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, 

українські реалії і перспективи» (Київ, 2018); загальнопольських – Prawne 

aspekty zarządzania oświatą (Warszawa, 2013); «Czasoprzestrzeń i światy 

wirtualne. Konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe» (Warszawa, 2014); 

«Edukacja wobec zmian cywilizacyjnych» (Ciechocinek, 2014); 

загальнопольський дослідницький семінар Aкадемії спеціальної педагогіки 

ім. М. Ґжеґожевської у Варшаві (Устронь, 2015); «Personalizm pracy ludzkiej – 

współczesne konotacje» (Warszawa, 2016). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук на тему «Економічна освіта молоді – потреби і можливості» була 

захищена у 2008 р. Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської 

не використовувалися. 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 38 

одноосібних публікаціях, серед яких: 4 монографії (польською і українською 

мовами); 12 статей у наукових фахових виданнях України; 13 статей у 

зарубіжних періодичних наукових виданнях; 9 публікацій у збірниках 

наукових праць, матеріалів всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференцій. 

Структура дисертації Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів і висновків до них, загальних висновків, додатків і списку 
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використаних джерел (432 найменування). Загальний обсяг дисертації – 491 

сторінка, зокрема 375 сторінок основного тексту. У дисертації вміщено 26 

таблиць, 20 рисунків.  
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РОЗДІЛ 1 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ПРАЦІ 

У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

 

У розділі здійснено бібліографічний аналіз проблеми дослідницького 

пошуку; проведено дефінітивний аналіз феномена праці в 

міждисциплінарному контексті, визначено його сутнісні характеристики як 

антропологічної категорії; схарактеризовано стан дослідженості цієї 

проблеми у педагогіці праці й у професійній педагогіці; обґрунтовано 

важливість праці для осіб з особливими потребами з метою забезпечення 

соціальної інклюзії та подолання маргіналізації й соціального виключення. 

 

1.1. Бібліографічний аналіз проблеми дослідження 

 

Ефективна реалізація пріоритетів сталого розвитку у просторі 

Європейського Союзу потребує подолання проблем соціальної нерівності в 

дискримінації у сучасних суспільно-економічних умовах. Ці стратегічні 

завдання зосереджуються навколо сучасної теорії капіталізму як 

домінуючого способу організації суспільства. Основоположною рисою 

сучасної суспільної організації є зосередження людської активності на 

економічній діяльності, у рамках якої організовується життя у світі, у всій 

своїй багатогранності. Це означає, що дослідження проблеми подолання 

соціальної дискримінації та маргіналізації осіб з особливими потребами є 

складним завданням, яке потребує комплексного підходу, у межах якого слід 

враховувати різні сфери людського буття. Такий підхід суголосний з 

положенням В. Кременя щодо необхідності розуміння статусу людини у всій 

комплексності, що враховує трансформаційні зміни свідомості відповідно до 

наявних трендів у сфері когнітивних досягнень сучасності (Kremień, W. G., 

2011). У результаті означена проблема недостатньо вирішена у зв’язку  з 
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бар’єрами, зумовленими складністю, багатоплановістю і часовим 

обмеженнями щодо сучасних трансформаційних процесів у сфері освіти, 

зокрема інклюзивної.  

Фундаментальним для педагогічної теорії роздумів є висловлене 

Дж. Брунером переконання, що освіту у широкому розумінні слід трактувати 

як «складний процес адаптації культури до потреб її членів і рівня знань 

кожного до потреб культури» (Bruner, D., 2006, s. 69). Таке твердження при 

співвіднесенні з цілями, що наявні в освітній практиці, перегукується з 

підходом до освіти, як до «форми суспільної практики, спрямованої на 

формування життєвих вмінь людини, яка відповідно охоплює виховання, 

піклування, навчання, учіння і соціалізацію» (Rubacha, K., 2008, s. 9). 

Варто зауважити, що у взаємодії з культурою освітня система є виявом 

створеної людиною суспільної сфери, функцією якої є більш продуктивна й 

ефективна діяльність з метою підготовки людини до виконання суспільних 

ролей. Важливою обставиною з точки зору людини як суб'єкта й об'єкта 

освітніх і культурних впливів є поняття extension transference (трансформація 

системи), згідно з яким освіта і культура трактується як взаємодіючі системи 

і водночас окремі, що мають ідентичні ознаки і водночас домінують одна над 

одною. У сфері освіти це може проявлятися в ототожненні системи освіти з 

процесом навчання. У результаті слід враховувати, що сформовані теорії, що 

стосуються досліджуваних феноменів, мають форму моделей, і, будучи 

такими є певною абстрактною версією відображених фрагментів дійсності 

(Hall, E., 2009, s. 35-48). Це означає, що умовою здійснення раціональних 

заходів у цій сфері на підставі теоретичних узагальнень є усвідомлення 

впливу суспільних чинників на здійснювані людьми життєвий вибір і 

способи поведінки. 

Теоретичні засади проблеми підготовки тренерів праці для здійснення 

підтримуваної зайнятості осіб з особливими поребами, зокрема з 

інтелектуальними порушеннями, ґрунтується на концепції, згідно з якою 
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основоположною передумовою є опора на функціональність людської 

діяльності, що розглядаються у контексті економіки, етики, політики, релігії і 

мистецтва. Адже лише за такої перспективи, на думку Д. Беннера, що  

охоплює прояви діяльності, можна усвідомити сенс заходів, які 

здійснюються з метою здійснення освітнього процесу (Benner, D., 

2015, s. 25). Тотожну думку з цього приводу висловлює  Т. Гейніцька-

Безвінська, яка акцентує увагу на інтеграції знань про освіту, що формується 

у рамках різних наукових дисциплін та інтеграції педагогічних знань на 

вищому рівні узагальнення, порівняно з тим, як це відбувається у рамках 

конкретних педагогічних субдисциплін (Hejnicka-Bezwińska, T., 2008, s. 220). 

Такий підхід є обґрунтованим, зважаючи на те, що освіта є важливим 

інструментом вирішення суттєвих проблем людини в індивідуальному та 

суспільному вимірах. Відповідно обґрунтування педагогічної теорії і її 

зв'язки з освітньою практикою зокрема та з з суспільною практикою загалом 

слід визнати важливим фактором, який визначає умови функціонування 

окремих індивідів і людських спільнот. Водночас серед сукупності 

теоретичних положень варто виокремити теорії, що становлять основу 

філософських систем, наукові теорії, що піддаються верифікації, а також 

відомі теорії, сформовані на основі аналізу людського досвіду. Усі визначені 

теорії необхідно враховувати під час аналізу з проблем зв'язків педагогічних 

теорій з практикою і їхніх функцій у формуванні суспільної дійсності. Адже. 

як зауважує Т. Гейніцька-Безвінська, немає прямої залежності між науковими 

знаннями і якістю суспільної освітньої практики (Hejnicka-Bezwińska, T., 

2008, s. 41). 

У цьому контексті формування й використання педагогічних теорій є 

суттєвим питанням визначення важливих для людини сфер життєдіяльності і 

використання принципів конститутивного і регулятивного педагогічного 

мислення, сформованих в історичному контексті. Водночас актуальною 

проблемою є питання взаємозв’язку педагогічної теорії й практики зі 
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сферами людської діяльності з метою забезпечення ефективної інтеграції 

педагогічних напрацювань з прагматично орієнтованими очікуваннями, які 

визначені в соціальному вимірі (Benner, D., 2015, s. 108-115).  

У сфері суспільних явищ на певному етапі розвитку цивілізації можна 

виокремити проблеми важливі щодо організації життя і способу 

функціонування людини, на яких зосереджується суспільна увага. У 

розвинутих суспільствах ключовим питанням нині є шляхи реалізації 

соціальної політики, предметом якої є інституційно організовані заходи 

метою забезпечення людських потреб і вирішення суспільних проблем в 

умовах сучасних соціокультурних і економічних умов. Стратегічною 

передумовою такої політики є соціальна єдність, що виражається у 

різноманітних заходах заради забезпечення високої якості життя людей, 

нівелювання відмінностей серед осію з різними вадами, обмеження 

соціальної нерівності, що спрямовані на суспільне залучення індивідів і 

соціальних груп, яким загрожує маргіналізація і суспільне виключення, до 

усталеного соціального життя.  

Ідея соціальної єдності ґрунтується на переконанні, що способом 

вирішення сучасних проблем суспільства є прийняття стратегії сталого 

розвитку (sustainable development). Мета сталого розвитку була прийнята під 

час Конференції Організації об'єднаних націй з навколишнього середовища 

і розвитку (UNCED) у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро, що становить основу 

дискусій держав щодо напрямів розвитку у глобальному масштабі. 

Вважається, що сталий розвиток має привести до такої форми економічного 

розвитку, що забезпечить достатньо високі екологічні, економічні і 

соціально-культурні стандарти для усіх людей, що живуть у цей час,  та для  

усіх майбутніх поколінням. Ця політика зазвичай реалізовується у 

конкретних місцевих умовах і ґрунтується на комплексній системі 

економічних, культурних і суспільних факторів, що також зумовлює певні 

пропозиції, що здійснені у цій сфері досліджень. 
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Прикладом такої політики регіонального масштабу є соціальна 

політика Європейського Союзу, ключовим аспектом якої є забезпечення 

соціальної й економічної єдності на території держав-членів ЄС. Практичні 

рішення, що роеалізуться у політичних заходах відповідно  до Стратегії 

Європа 2020, Лісабонської стратегії, ґрунтуються на визначенні, яке, зокрема, 

прийняла Рада Європи, соціальної єдності, що виражається у «можливості 

суспільства забезпечити: 

 відносно високу якість життя своїм членам, 

 зменшення різниць між стандартами й уникання соціальної 

нерівності (Komunikat Komisji Europejskiej, 2020). 

Відповідно політика здійснюється у межах пріоритету 

«єдиноспільності вільних людей, що підтримують один одного і досягають 

цих спільних цілей демократичними методами. У цьому контексті соціальна 

єдність полягає у подоланні суспільного виключення і бідності та у 

забезпеченні суспільної солідарності у процесі реалізації цих постулатів. 

Зокрема, у Стратегії Європа – 2020 виокремлено три пріоритети, що 

доповнюють один одного:  

– інтелектуальний розвиток: розвиток економіки, що ґрунтується на 

знаннях й інноваціях;  

– сталий розвиток: підтримка економіки, яка більш ефективно 

використовує ресурси, є взаємодіє з довкіллям та забезпечує 

конкурентоспроможність;  

– розвиток, що сприяє суспільному залученню: підтримка економіки з 

високим рівнем зайнятості, що забезпечує суспільну та територіальну єдність 

(Komunikat Komisji Europejskiej, 2020). 

Реалізація цих пріоритетів є предметом соціально-економічної 

політики, що реалізовується на території Європейського Союзу. В основі цієї 

політики – переконання, що виразні диспропорції у розвитку окремих 

регіонів виражаються не лише у зниженні життєвих шансів громадян, але 
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свідчать також про неповне використання людських і матеріальних ресурсів, 

а внаслідок цього – про зниження рівня конкурентоздатності ЄС у цілому. 

Відповідно умовою ефективно реалізованої політики єдності є стратегія 

економічного розвитку, що сприяє суспільному залученню індивідів шляхом 

забезпечення доступу до ринку праці і вищого рівня життя. Важливим 

елементом цієї стратегії є заходи, спрямовані на соціальну інклюзію осіб, 

яким загрожує маргіналізація і соціальне виключення, таким чином, щоб 

блага, зумовлені економічним ростом і ростом зайнятості, були широко 

доступними, а бідні та соціально виключені люди могли жити гідно і брати 

активну участь у суспільному житті (Komunikat Komisji Europejskiej, 2020, 

s. 35). 

Успішна реалізація визначених пріоритетів вимагає врахування статусу 

людини у сучасних суспільно-економічних умовах, що пов’язані з аналізом 

сучасної теорії капіталізму як домінуючого способу організації суспільства. 

Основоположною рисою наявної організації суспільства є концентрація 

активності людей на економічній діяльності, у межах якої здійснюється 

людське життя у світі, у всій своїй складності. Це означає, що дослідження 

визначеної таким чином сфери є складною проблемою, що «потребує 

інтегрованого підходу, у рамках якого враховуються різні сфери людського 

життя. Такий підхід суголосний з положенням В. Кременя щодо необхідності 

розуміння статусу людини у всій його складності, з урахування перебудови 

свідомості відповідно до наявних тенденцій у галузі когнітивних досягнень 

сучасності (Kremień, W., 2011, с. 91-92). Водночас вивчення такої 

багатогранної проблеми є складним, багатовимірним і пролонгованим у часі 

процесом дослідницького пошуку.  

Проблема підготовки тренерів праці, яка розв’язується у ході 

дисертаційного дослідження, є нагальною щодо забезпечення ефективної 

організації соціально справедливого суспільства і функціонування сучасної 

соціальної держави. Характерною рисою розвинутих суспільств є рівень і 
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механізм перерозподілу національного доходу за посередництва державного 

бюджету. Основним джерелом доходів бюджету є податки, що у 

глобальному масштабі охоплюють кошти на рівні від третини до половини 

національного доходу. У результаті це означає, що державна влада, окрім 

владних функцій, значною мірою взяла на себе відповідальність за 

реалізацію соціальних функцій, у тому числі у сфері освіти й охорони 

здоров’я (Piketty, T., 2015, s. 585-592). 

Реалізація ідей побудови соціально справедливого суспільства, як 

зауважує Т. Пікетті, відображається у прийнятих політичних і філософських 

векторах поступу, що проявляється у нормативних рішеннях правового 

характеру. При цьому дослідник звертає увагу на абстрактну формулу 

загальних декларацій, що містяться у різних актах і працях, у яких 

порушуються питання утвердження принципів соціальної справедливості. 

Прикладом такого принципу є сформульований у Декларації прав людини і 

громадянина постулат свободи і рівності у своїх правах усіх людей. 

Відповідно проблемою для вирішення залишається проблема реалізації цих 

принципів, який дозволяє їх реалізувати, у тому числі забезпечити реальне й 

ефективне покращення умов життя осіб, які перебувають у найменш 

сприятливій ситуації. При цьому варто зауважити, що абстрактні постулати 

визначають лише напрями можливих дій, а їх практичне втілення можливе 

лише шляхом демократичних дискусій, що забезпечують досягнення 

політичного консенсусу щодо способу перерозподілу національного доходу 

(Piketty, T., 2015, s. 592-594). 

В сучасному соціальному просторі функціонують поняття «єдність 

групи», «суспільна єдність» тощо. На відміну від поняття єдності групи, на 

сучасному етапі виокремлюється поняття суспільної єдності. Цей термін 

набув популярності наприкінці ХХ ст. і пов'язаний з протидією маргіналізації 

і суспільного виключення. Б. Шацька наголошує, що явище маргіналізації 

становить один із суттєвих факторів диференціації постмодерного 
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суспільства. Ця диференціація у постіндустріальному соціумі набуває 

специфічних ознак, що ґрунтуються на змінах у способі організації 

економічних процесів, явищах, пов'язаних з професіоналізацією праці та 

виникненні соціальної категорії людей, яких об'єднує лише подібність їхніх 

стратегій виживання (Szacka, B., 2008, s. 315). Водночас у сфері педагогіки 

суспільна маргіналізації пов'язана з проблемою загрози бідності чи 

суспільного виключення для індивідів чи груп (Czarnecki, P., 2006; 

Wroczyński, R., 1997). Крім того, концепція суспільної єдності ґрунтується на 

політиці єдності, яка визначає напрями розвитку прогресивних країн, що 

передбачає обґрунтування теоретичних і практичних підходів до реалізації 

надзвичайно складного завдання – обґрунтування загальноприйнятого 

визначення суспільної єдності. 

Незважаючи на необхідність формулювання вичерпного і 

загальноприйнятого визначення суспільної єдності, у практичній діяльності 

слід використовувати поширене прийнятне визначення. Прикладом такого 

визначення є дефініція Рада Європи, згідно з якою «єдність передбачає 

соціальне зобов'язання до зведення диспропорцій до мінімуму та уникнення 

поляризації. Вона ґрунтується на чотирьох складових вимірах добробуту 

людини, що мають важливе значення для функціонування суспільств, які 

визнають права людини та демократію як основу своєї організації: 

справедливий та рівний доступ, індивідуальна (та колективна) гідність, 

автономія індивіда та участь у житті спільноти. Ці принципи визначають 

«якість» зв'язків між індивідами та між ними і спільнотою, до якої вони 

належать» (Concerted development of social cohesion indicators, 2005, s. 23). В 

обгрунтованій на основі таких ідей моделі суспільної єдності можна 

виокремити характерні риси, які виражаються у таких аспектах: 

приналежності, включення, розширення прав і можливостей та участі особи у 

житті конкретної спільноти. 

Протилежним до поняття суспільної єдності є явище маргіналізації, що 
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спричиняє суспільне виключення. Запобігання цьому явищу становить 

важливий елемент стратегії, спрямованої на суспільну інклюзію людей, яким 

загрожує виключення. Важливою причиною звернення до цієї проблеми є 

масштаби загрози бідності та суспільного виключення в економічно 

розвинутих країнах, у тому числі членах Євросоюзу. Відповідно до даних 

Євростату близько 24% популяції у країнах ЄС живуть в умовах загрози 

бідності та суспільного виключення (без врахування суспільних трансферів) 

(Eurostat statistics explained, 2015). Оцінка ризику бідності та загрози 

суспільного виключення, відповідно до прийнятої у Євростаті методики, 

передбачає оцінювання загрози відносної бідності, серйозної загрози 

матеріальної бідності та проживання в господарстві з дуже низькою 

інтенсивністю праці. При цьому слід врахувати, що до категорії осіб, яким 

особливо загрожує суспільне виключення, належать особи з особливим 

потребами, що становлять одну шосту усього населення ЄС працездатного 

віку. З огляду на це важливою проблемою є заходи, які здійснюються для цієї 

категорії осіб і забезпечують їхню суспільну інтеграцію. 

До статистично значущих спільнот, яким загрожує виключення, 

належить категорія людей з порушеннями інтелекту, становище яких у 

суспільстві у кожному конкретному випадку визначається типом порушень і 

ступенем особливих потреб, а у культурному вимірі – наявними 

стереотипами їх суспільного сприйняття. Важливою передумовою 

виокремлення цієї категорії людей у контексті явища виключення є зв'язок 

неповноцінності як фактора виключення з багатьма симптомами виключення 

одночасно у таких сферах, як: освіта, ринок праці, ринок ресурсів, доступ до 

установ чи суспільна активність. Водночас протидія виключенню у випадку 

осіб з особливим потребами добре вписується у програми їхньої комплексної 

реабілітації. Тому також у заходах на користь суспільної єдності особливо 

доцільно зосередитися саме на цій категорії осіб. 

Окреслені завдання тренера праці визначають його професійні функції, 
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спрямовані на дорослих осіб з особливими освітніми потребами. Специфіка 

роботи тренера щодо підопічного виражається у заходах, характерних для 

процесу навчання дорослих, що випливає з транзакційної моделі цього 

процесу. Це означає, що тренер у своїй роботі має врахувати передумови 

освітньої активності дорослих, яка становить похідну індивідуального 

досвіду та готовності до здобування знань і вмінь, необхідних для 

ефективного вирішення конкретних життєвих ситуацій (Knowles, M., 

2009, s. 72). За таких обставин професійна активність тренера має 

охоплювати широкий обсяг заходів, пов'язаних з ідентифікацією навчальних 

потреб, проведенням індивідуальних і групових освітніх занять та 

підтримкою своїх підопічних у професійному розвитку. На практиці це 

означає реалізацію таких функцій: 

 аналітики та оцінки – у сфері професійних консультацій, що 

надаються особам з особливим потребами, 

 проектування – у сфері формування шляхів кар'єрного розвитку 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості, 

 консультацій й інструктажу у сфері адаптації працівників з 

особливими потребами на підприємстві, 

 організації – у сфері організації виробничого середовища для потреб 

працівників з особливими потребами. 

З урахуванням визначених функцій у межах підготовки до виконання 

професійних завдань у тренера праці має сформуватися спектр 

компетентностей щодо навчання дорослих зі спеціальними освітніми 

потребами. Це передбачає здійснення не лише методичної підготовки до 

роботи з такими людьми, але й набуття умінь, пов'язаних з потребами у сфері 

ідентифікації проявів неповноцінності, специфіки адаптації у широкому 

розумінні виробничого середовища до потреб осіб з особливим потребами, 

актуальних правових норм, що стосуються професійної активізації 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості та принципів співпраці з 
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роботодавцями у цій сфері. 

Проблема ідентифікації визначеної соціальної групи становить предмет 

міждисциплінарного підходу, що є підґрунтям для визначення 

диференційних ознак цієї категорії осіб, зокрема щодо визначення ознак, що 

їх об’єднує.  У соціологічних працях поняття єдності використовується для 

опису соціальних груп. А. Гідденс визначає соціальну групу як сукупність 

індивідів, які перебувають між собою у постійному контакті, при чому 

визначальною рисою групи є почуття спільної ідентичності її членів 

(Giddens, A., 2004, s. 722). Важливою рисою, що характеризує групу, є її 

єдність. За Б. Шацькою, згуртованою групою є та, у якій немає глибокого 

поділу і чітких підгруп, причому показниками єдності групи є демонстрація 

однакових позицій, визнання єдиних норм і моделей поведінки та спільні дії 

(Szacka, B., 2008 s. 192). 

З метою визначення соціологічно-педагогічного контексті 

ідентифікації соціальної групи осіб з інтелектуальними порушеннями, а 

також окреслення професійних функцій тренера праці з метою їх 

підтримуваної зайнятості доцільно здійснити аналіз поняття людської праці, 

що становить основу професійної діяльності визначеної категорії фахівців. 

Аналіз феномену людської праці є педметом вивчення дослідників, які 

працюють у багатьох галузях науки, зокрема, філософії, психології, 

соціології, економіці, ергономіці, праксеології, фізики, біології і педагогіки. 

У філософському дискурсі увага дослідників зосереджується на 

значенні праці для становлення особистості, де цей феномен трактується як 

основна цінність з огляду на її когнітивні, моральні, прагматичні й естетичні 

аспекти. Ці рішення виражаються у нормативних моделях, базою для яких є 

переконання щодо людської природи й універсальних властивостей людини. 

Ці моделі, залежно від питань, які вважаються провідними, обґрунтовано у  

працях, де представлено дослідницькі результати з проблем антропології, 

соціальної філософії чи теорії цінності і теорії людського капіталу з 
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урахуванням економічних проблем. 

У практичних наукових розвідках положення щодо використання 

моделей у наукових дослідженнях пов’язані з визначенням їх статусу, 

функцій та взаємодії у системі наукових знань. Відповідно ключовим 

питанням у побудові та використанні моделей є рішення, пов’язані з 

трактуванням моделей як інструментів когнітивного характеру, що слугують 

генерації нових знань або визначенню методу, на підставі якого модель 

відображає реальність. У першому випадку основним питанням є побудова 

моделі як структурного елементу знань і визначення її пояснювального 

потенціалу, а у другому – проблемою, яку слід вирішити, є ізоморфізм цієї 

моделі з відображеною картиною реальності. Цікавий підхід до питання 

моделей представив Т. Кун, який у своїй концепції дисциплінарної матриці 

трактує моделі як метафізичні парадигми або метафізичні частини парадигм, 

які можуть набирати онтологічну або евристичну форму. Це пов’язано з 

виокремленням типів моделей, серед яких можна виокремити аналогові і 

семантичні моделі (Кuhn, Т., 1996). 

У суспільних науках важливу функцію виконують семантичні моделі, 

які є спробою феноменологічного опису або комплексом експериментальних 

даних, що характеризують вибраний фрагмент дійсності. Основоположною 

проблемою у цьому контексті є інтерпретація моделей, зокрема тих, де 

використовуються вигадані об’єкти, які, за слушним зауваженням 

Е. Аронсона, можуть значним чином керувати нашою поведінкою і діями 

(Аronson, Е., 1997). 

Значення цих досліджень виражається у трансформації наявних у 

семантичних моделях оцінно-нормативних положень щодо здійснення 

певних заходів. При цьому необхідно враховувати, що обґрунтування певних 

теоретичних положень призводить редукційного осмислення людиною 

дійсності та визначення перспектив  її буття у світі. Відповідно і людська 

праця інтерпретується різним чином залежно від припущень, що визначають 
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напрями роздумів і залежать від типу світосприйняття. 

У характерному для класичної філософії дослідницькому підході, який 

зосереджується на структурно-онтологічному вимірі реальності, 

проблематика праці не становить ключової проблеми наукових пошуків. В 

Новий Час і на сучасному етапі проблема динаміки діяльності людини мала 

пріоритет. У цьому контексті вважається, що працю можна  трактувати як 

конститутивний фактор, що забезпечує когнітивний, моральний та 

соціальний розвиток людини. Попри це вичерпний опис цього феномену 

ускладнюється у зв’язку з багатовимірністю явища та різноманіттям 

суб’єктивних відчуттів, пов’язаних з виконанням праці. 

Основоположні для концептуалізації поняття праці переконання 

виражаються в матеріалістичному та гуманістичному напрямах філософії. 

При цьому вони відображаються у дискусіях, що стосуються онтологічних й 

аксіологічних аспектів людської праці. Йдеться про різні підходи до праці: з 

одного боку, праця є чинником, що творить людину, а з іншого боку – праці 

реалізується у виконанні різноманітних функцій, серед яких основною 

вважається онтологічно-творча функція. Проте незалежно від актуальності 

дискусій людська праця становить центральну категорію, що визначає 

реальність людини.  

Однією з галузей, що виокремилася у психології як субдисципліна, є 

психологія праці, предметом якої виступає використання і практичне 

застосування психології у всіх сферах, що стосуються людської праці. На 

мою думку, важливою обставиною є розроблення теорії, яка пояснює 

поведінку людей у процесі організації і виконання праці. Відповідно 

завдання, які стоять перед психологами праці, стосуються сфери адаптації 

людини до праці у певних умовах, характерних для виробничого середовища, 

і адаптації цього середовища до потреб працівників. У теоретичному аспекті 

йдеться про створення моделі, яка дозволяє зрозуміти особу і її активність, 

пов’язану з виконанням роботи (Jarosiewicz, H., 2012, s. 55). Створення такої 
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моделі пов’язане з ідентифікацією потреб і можливостей використання знань 

про професійний розвиток людини в освітній діяльності на різних рівнях. 

Важливою сферою досліджень у рамках психології праці є проблема, що 

стосується психосоціальних умов функціонування людини у виробничому 

середовищі, зокрема встановлення міжлюдських стосунків у процесі 

діяльності. Підставою для такого висновку є переконання про значення 

діяльності, зокрема професійної активності, для формування дорослої 

людини. Як зауважує В. Шевчук, основним смислом життя дорослої людини 

є професійна праця, яка не може не чинити впливу на її психічний розвиток 

(Szewczuk, W., s. 235). У період дорослого життя людину можна трактувати 

як автономний суб’єкт, що організовує свою діяльність у процесі адаптації 

оточення до своїх потреб, при чому цей процес не можна аналізувати 

відірвано від психічного стану. У цьому контексті працю слід трактувати як 

важливу потребу людини і невід’ємну умову її розвитку. 

Водночас соціологія праці є розділом соціології, що зосереджується на 

вивченні специфіки суспільної поведінки у процесі виробничої праці. З 

огляду на фактори, що мотивують людей працювати, дослідники звертаються 

до проблем, які випливають з субстантивні й організаційні аспекти праці і 

впливають на формування професійних відносин. Такі положення покладено 

в основу концепції суспільно-економічної людини, в якій враховуються 

ментальні й інституційні фактори, що детермінують людську поведінку. Це 

передбачає функціонування людини у системі, в якій вона виконує певні 

професійні ролі. Водночас забезпечення умов для свободи індивідуального 

самовираження є наразі похідною суспільно-економічних умов. Тому 

актуальною проблемою є подолання обмежень, пов’язаних зі свободою 

участі в економічному житті суспільства, зокрема щодо доступу до ринку 

праці. 

Важливою проблемою, яку досліджують науковці, є специфіка 

взаємодії соціальних груп, що характеризуються формалізованими зв’язками, 
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які створюються заради досягнення певної мети. Прикладами таких 

колективів є підприємства, де предметом соціологічних досліджень є, 

зокрема, дослідження суспільних наслідків праці, у тому числі впливу праці 

на мотивацію працівника, ефективність праці й особистий розвиток фахівця. 

Ключовим питанням, характерним для усіх організованих груп і спільнот, є 

процеси адаптації, що призводять до співпраці, яка є похідною суспільного 

розподілу праці. Значення цих процесів як предмета досліджень полягає у їх 

впливі на спосіб організації колективу з огляду на ефективність реалізації 

поставлених цілей. Як зазначає Я. Щепанський, «праця забезпечує розвиток 

потенційних здібностей людини, формує навички, звички, етичні правила, які 

функціонують у професійній діяльності, формує певні типи особистості –

праця змінює не лише сировину, яка обробляється, а й розвиває людину. 

Праця людини є цілеспрямованою свідомою діяльністю, яка вдосконалює  і 

витвір, і вправність людини. Її основу становить накопичення досвіду, 

успадковування цього досвіду, який передається від покоління до покоління» 

(Szczepański, J., 1970, s. 61). 

Важливим з точки зору дослідження феномену праці є її економічний 

аспект. В економічних науках працю трактують як один із факторів 

виробництва, що виражається у пропозиції трудових ресурсів у фізичному й 

інтелектуальному вимірах, які можна залучити до процесу виробництва 

товарів і послуг. У ситуації, коли характерний для капіталістичного способу 

організації суспільства імператив економічного зростання зумовлює 

максимальне використання засобів виробництва, акцентування уваги на 

підвищенні рівня продуктивності праці стає суттєвим фактором посилення 

відчуження і дегуманізації трудових відносин. У результаті це призводить до 

організації людського життя з точки зору вигідної інвестиції капіталу, яка у 

теоретичному дискурсі виражається у теорії людського капіталу. Водночас 

капіталістична організація суспільства потребує активної участі людини у 

суспільному розподілі праці в умовах, характерних для цієї суспільної 
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формації. Отже, залучення людини до процесів праці визначає процеси 

створення й репродукції індивідуальної суб’єктивності, що має відповідати 

викликам, які випливають з дихотомії між необхідністю співпраці у рамках 

капіталістичних трудових відносин та їх індивідуальним проявам. Ця дилема, 

яка виникає у зв’язку з перетворення праці на товар, проявляється у 

своєрідному культі праці, який призводить до того, що праця стала ключовим 

фактором, який забезпечує ідентичність людини, її спосіб мислення про світ і 

себе саму. У результаті праця в індивідуальному вимірі набуває 

аксіологічного значення, стає цінністю, що визначає спосіб функціонування і 

сенс людського життя. Відповідно важливою є участь в інтенсивному 

змаганні між людьми, що спрямовано на підвищення індивідуального 

потенціалу праці як вагомого ресурсу отримання вигоди на ринку праці. 

Феномен людської праці є також предметом досліджень у сфері інших 

галузей науки у межах методології, характерної для конкретної наукової 

дисципліни. Результати, отримані у рамках кожної з наукових дисциплін, 

мають бути підтверджені у проектах, що стосуються педагогічних концепцій 

і освітньої практики, спрямованої на виявлення специфіки участі людини у 

трудових процесах. Передусім це стосується психології, соціології, 

економіки, політології. Сформульоване положення щодо 

міждисциплінарного аналізу феномену праці ґрунтується на положенні, що 

недоцільно розмежувати предметні рамки конкретних наукових дисциплін і 

дослідницьких методів, що у них використовуються. Зокрема, трактування 

феномену праці з точки зору педагогіки, психології, економіки чи етики як 

галузей, у рамках яких здійснюється аналіз факторів, що визначають основи 

свідомого людського буття, призводить до прийняття неієрархічного 

розташування основних феноменів людського співіснування (Benner, D., 

2015, s. 28-31). Це означає, як наголошує Д. Беннер, що окремі типи практики 

не можуть реалізовуватися незалежно один від одного і не можуть 

претендувати на самодостатність у значенні автаркії (Benner, D., 2015, s. 107). 
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Зауважимо, що з урахуванням цієї перспективи варто змінити пріоритети 

щодо суспільних очікувань в освітній практиці. При цьому необхідно 

зазначити, що суспільні очікування і надії у педагогічній сфері характерні 

для певного історичного періоду і становлять один із мотивуючих чинників 

суспільного розвитку. 

Сучасні тенденції освіти визначаються з урахуванням характерних для 

індустріального етапу розвитку виробничих відносин, що передбачає таку 

організацію системи освіти, яка підпорядкована парадигмі технічно- 

економічного прогресу і властивих певному періоду способів виробництва. У 

результаті це призводить до створення умов для прийняття твердження, що 

основною освітньою метою є підготовка людини до професійної діяльності, 

яка відповідає її індивідуальним можливостям і суспільним очікуванням 

(Szewczuk, W., 2000, s. 235). У цій ситуації феномен людської праці широко 

відображається у педагогічній літературі, предметом якої є проблематика 

праці у широкому розумінні. 

Важливим аспектом у педагогічних працях з проблем організації 

людської праці є аксіологічна спрямованість діяльності. Як зазначав 

Б. Суходольський, для педагога людська активність, що виражається у праці,  

пов’язана з філософією людини як активної і творчої особи, котра 

формується як особистість, незалежно від завдань, які ставляться перед 

системою освіти і зумовлені потребою у підготовлених кадрах. Йдеться про 

дилему відповідності візії праці, яку філософська антропологія трактує як 

покликання людини, а християнська філософія – як обов’язок людини в 

умовах суспільної спільноти, й інструментальним, прагматичним підходом 

до людей, як до елементів виробництва і споживання, як компонентів ринку 

праці і зайнятості (Suchodolski, B., 1990, s. 338). Визначена таким чином 

суперечність між працею як формою творення людськості і працею як 

засобом виробництва доводиться на кожному етапі розвитку людства 

вирішувати наново, відповідно до історично визначених умов. У цьому 
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процесі системі освіти надається основоположне значення. 
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1.2. Праця людини як антропологічна категорія 

 

У наукових теоріях, що стосуються стану людини, її ролі і місця у 

суспільстві, важливою є філософська антропологія, предметом якої є 

інтерпретація людського буття. Прийняття певної візії людини зумовлює 

спрямовує дослідницький пошук щодо визначення ролі і місця людини у 

природничій і соціальній дійсності. Попри множинність антропологічних 

концепцій, що є вираженням саморефлексії, обізнаність дослідника у цій 

сфері, свідчить про зрілість його методологічної культури, компетентності.  

В емпіричних науках обґрунтованим є прагматичний підхід , за якого 

доцільно синтетично застосовувати філософські ідеї, теоретичні положення з 

урахуванням практично-екзистенційного аспекту. Такий підхід створює 

умови для синтезу філософських висновків з емпіричними результатами 

досліджень, що стосуються людини у конкретному історичному контексті. 

Це дозволяє уникнути уніфікованого підходу до вирішення проблем людей, 

який може бути чинником системної помилки у сформульованих висновках. 

Тому ефективною є запропонована Г. Бьоме (Böhme, G., 1998) концепція 

суверенної людини, що виражається в усвідомленні обмежень, пов’язаних з 

прийнятою антропологічною концепцією, і наслідками, зумовленими 

впровадженням імплікацій відповідно до цієї концепції. 

У межах такого підходу людину трактують як синтез історичних 

проявів людськості. Нівелювання понадісторичної генералізації призводить 

до того, що антропологія є філософським підґрунтям діяльності людини, щ 

передбачає сформованість певних практичних умінь. Такий підхід дозволяє 

визначити набір практичних заходів, які реалізують концепцію суверенної 

людини. Відповідно використання визначеного аналітичного підходу є 

особливо обґрунтованим у випадку теоретичного обґрунтування феномену 

людської праці (Böhme, G., 1998, s. 3). 

Зазвичай людську працю трактують як форму активності, яку люди 
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зобов’язані виконувати, щоб вижити у середовищі, що їх оточує. Водночас 

виконання роботи індивідом пов’язане з розумовими та фізичними 

зусиллями, які можна суб’єктивно сприймати як неприємність чи пряме або 

відстрочене задоволення. Як при цьому зауважує Л. фон Мізес, обсяг 

виконуваної роботи, що сприяє почуттю радості від її виконання, забезпечує 

задоволення лиш невеликої частини потреб, які змушують людей до тяжкої 

праці (Von Misses, L., 2009, s. 133). Ця обставина призводить до того, що 

попри неприємність люди зобов’язані заобтяжувати себе колективною 

працею. Таким чином, працю можна визначити як діяльність, що 

безпосередньо не дає задоволення, а її виконують лише тому, що результат 

праці опосередковано забезпечує насолоду, яка переважає над початковими 

відчуттями неприємності (Von Misses, L., 2009, s. 136).  

Однак ключовою з точки зору організації суспільного життя 

проблемою є не так саме залучення індивіда до процесу праці, як суспільний 

розподіл праці, який, на думку Л. фон Мізеса, становить основу для 

формування суспільства. Адже це розподіл праці відкриває сутність 

суспільного становлення, що проявляється у виникненні соціальних зв’язків 

у процесі економічної кооперації (Von Misses, L., 2009, s. 244). 

Генетично розподіл праці випливає з природних фактів: статевих 

відмінностей, нерівності людських талантів та різноманітності умов життя на 

землі (Von Misses, L., 2009, s. 230). Однак, на наше переконання, на кожному 

етапі розвитку він набирає специфічних форм, характерних для конкретної 

фази розвитку. 

На індустріальному етапі розвитку робота виконується у формах, 

характерних для капіталістичної економіки. У властивих для цієї формації 

економічних стосунках вона становить один із засобів виробництва й у цих 

обставинах трактується як предмет обігу на ринку засобів виробництва. У 

цьому вимірі праця є предметом досліджень економічного характеру, де 

важливим аспектом є відношення між доходами від праці і капіталу, при 
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чому нерівності у сфері праці і капіталу можна трактувати як фактори, що 

формують механізм зміцнення соціальних нерівностей (Piketty T., 268, с. 298-

300). 

Динаміка розвитку капіталістичної формації призводить до того, що 

феномен праці зазнає переоцінки відповідно до характеру змін, які 

відбуваються в суспільстві. Відходить у минуле характерне для раннього 

етапу капіталізму масове виробництво і характерне для нього масове 

споживання. Ця фаза у сфері виробництва відзначалася стандартизацією 

професійних завдань і спеціалізацією та дистрибуцією, орієнтованою на 

результат. Навколо цього способу організації виробництва формувалися 

суспільні відносини, імперативною рисою яких була участь в однорідній 

системі діяльності і винагороди за працю. Характерним для таких трудових 

відносин є явище відчуження у процесі капіталістичного виробництва, що 

проявляється в об’єктивізації праці, а внаслідок цього – у відокремленні 

продукту від його виробника, з яким виробник вже не ототожнюється. Такий 

стан справ становить постійну ознаку суспільного розподілу праці при 

капіталізмі, а акцентування на підвищенні продуктивності праці призводить 

до того, що в умовах, характерних для капіталістичних трудових відносин, 

виробника сприймають як об’єкт. 

Водночас з точки зору індивіда належне місце, яке ми посідаємо на 

ринку праці, є ключовим фактором у побудові життєвої стратегії, і навколо 

цього питання на сучасному етапі зосереджується сенс діяльності людини 

упродовж усього життя. Тому логічними є інші заходи, що реалізуються у 

масштабах суспільства, пов’язані з організацією ринку праці, зокрема з 

відповідною підготовкою трудових кадрів, які підпорядковані характерним 

для цього етапу розвитку виробничим відносинам.  

Важливою складовою визначених заходів є ефективна організація 

системи підготовки майбутніх фахівців. Для індустріального етапу розвитку 

це означає, що основною освітньою метою є підготовка людини до роботи за 
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професією, яка відповідає її індивідуальним можливостям з урахуванням 

суспільних запитів (Szewczuk, W., 2000, s. 235). 

У цьому контексті надання феномену праці статусу основного 

антропологічного поняття, на думку Г. Бьоме, стало можливим завдяки 

історичному перетворенню суспільства у суспільство праці (Böhme, G., 1998, 

s. 3). У ситуації, коли участь у суспільно організованих процесах праці стала 

основним способом соціальної інтеграції, вважається також, що праця є 

фактором, що творить людство, забезпечує розвиток цивілізації. Людина вже 

самим фактом здійснення виробничої діяльності створює нову якість свого 

існування, що виражається у виокремленні зі світу природи і її перетворенні 

на специфічний, власноруч створений світ. Це призводить до певних 

наслідків, які виявляються у різних аспектах феномену праці, визначених 

історичним контекстом, у якому реалізується цей феномен. В умовах 

капіталістичної формації сутнісною ознакою праці є підхід до неї як до 

товару, що значною мірою визначає зв’язки праці і споживання. Залучення 

індивіда до процесу виробництва водночас призводить до того, що участь у 

цьому процесі стає суттєвим фактором самовідтворення. За такого стану 

справ праця набуває аксіологічного спрямування, що в аутотелічному аспекті 

виражається у визначенні її статусу як джерела інших цінностей, зокрема 

чинника особистого розвитку, важливим елементом якого є самореалізація у 

професійній діяльності. 

У цьому контексті феномен праці, хоча й не має матеріального виміру, 

за своєю суттю він набуває характеру дії, визначається як цінність 

застосування різних методологічних підходів, які схарактеризовано у нашій 

роботі.  

Варто звернутися до загальновживаного у різних дослідженнях поняття 

цінності. Найбільш поширеним є ототожнення цінностей з мотивом, де 

мотивом здійснення індивідуальних і колективних дій визначає цінності. 

Тому виникає потреба уточнення цього поняття. Адже не можна здійснити 
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дефінітивний аналіз, що стосується багатьох сфер людської активності, у 

яких це поняття використовується без уточнення сутнісних характеристик. 

Водночас під час конкретизації поняття «цінності» виникають труднощі, 

зумовлені наданням йому різних десигнатів, таких, як: явища, відчуття чи 

психічні переживання, позитивне ставлення до очікуваних станів, 

властивості предметів чи відповідні моделі поведінки. 

Проте незважаючи на труднощі щодо визначення поняття цінностей, 

найбільш поширеним є дефінітивний аналіз з урахуванням градації і зміни 

оцінок. З огляду на це що ключовою для аналізу поняття цінності 

передумовою є підхід до цінності як до характерного фактора психіки 

людини, що проявляється у певних переживаннях емоційного характеру і 

безпосередньо або опосередковано сформульованих оцінних судженнях. 

Варто зауважити, що надання праці статусу цінності вже на ранньому 

етапі розвитку капіталізму зазнавало критики. Зокрема подібні судження 

наявні в есе Поля Лафарга «Право на лінь». У цій роботі П. Лафарг називає 

змушування до праці позбавленим сенсу: 

«Дивне безумство огорнуло робітників тих країн, де панує розвинута 

капіталістична цивілізація. Це безумство породжує індивідуальні та суспільні 

лиха, які ось уже три століття мучать людство. Цим божевіллям є любов до 

праці, скажена пристрасть до праці, яка виснажує життєві сили людини і її 

потомства. Замість того, щоб протидіяти цьому відхиленню, священники, 

економісти і моралісти зробили з праці об’єкт верховного культу. У 

капіталістичному суспільстві праця є причиною духовного виродження і 

фізичного каліцтва. Погляньте на благородного дикуна, якому місіонери 

торгівлі і комівояжери релігії ще не прищепили разом з християнством 

сифілісу і догми праці, і порівняйте його з нашими нещасними рабами 

машини. (...) Коли робітники вирвуть зі свого серця пристрасть до праці, то 

вчинять це не для того, щоб проголосити Права людини, які насправді є 

правами капіталістичної експлуатації, не для того, щоб проголосити Право на 
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працю, яке насправді є лиш правом на злидні, а для того, щоб викувати 

залізний закон, що забороняє людям працювати більше, ніж три години на 

добу. Але як можна вимагати від пролетаріату, зіпсованого капіталістичної 

мораллю, такого мужнього рішення...» (Lafargue, P., 2007, s. 3). 

Слід звернути увагу, що характерна для людини заміна біологічної 

конкуренції суспільною співпрацею на індустріальному етапі розвитку мала 

наслідком досі небачений приріст виробництва і формування суспільства 

споживання, у якому постійне економічне зростання має імперативний 

характер. У цих умовах суттєвим питанням з точки зору здійсненого аналізу 

є частка праці у забезпечення національного доходу і формування механізмів 

конвергенції (Piketty, T., 2015, s. 35-37). 

Праця, як наголошував Т. Новацький у своїх роздумах щодо людської 

праці, є історично диференційованою і змінною категорією. Однак  праця згідно 

з загальним трактуванням визначається як цілеспрямована людська діяльність, 

що полягає у перетворенні природних ресурсів та їх пристосуванні до потреб 

людини, слід розглядати як основний вимір людського існування (Nowacki, T., 

2008, s. 104). Однак незалежно від підходів до праці у різних її аспектах, 

Т. Новацький  зосереджує увагу на її сутнісних характеристиках. З цієї точки 

зору він виокремлює у виробничому процесі постійні складові: людину, що 

працює, технологічну систему, у якій виконується праця, і результат людської 

праці у вигляді матеріального продукту, послуги  чи блага культури (Nowacki, 

T., 2008, s. 94). Це означає, що у положеннях з проблем організації праці усі ці 

елементи слід трактувати у взаємозв’язку. У такій ситуації робота, яка 

виконується у відповідних для даного етапу цивілізаційного розвитку формах, є 

фактором, що забезпечує безперервність виду і постійне відновлювання 

матеріальних основ культури й у цьому сенсі може трактуватися як основна 

антропологічна категорія. 

Підхід до праці з антропологічної точки зору пов’язаний зі способом 

сприйняття людини як сутнісної категорії і конструюванням її життєвого 
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шляху. З цієї точки зору працю варто трактувати не лише як необхідність, 

пов’язану з отриманням необхідних для життя засобів, але і як простір, де 

участь у процесах виробництва формує особистість, впливає на фізичний 

розвиток людини, вивільняє у ній ініціативу і творчу розумову активність, 

забезпечує естетичні переживання, дає втіху і задоволення, але водночас є 

джерелом труднощів, сумнівів і невдач (Wiatrowski, Z., 2000, s. 75). Феномен 

праці у такому трактуванні слід завжди оцінювати у контексті історично 

змінних умов, які на сучасному етапі визначено через типові для розвинутої 

капіталістичної формації механізми. Конститутивною рисою цієї формації є 

здійснення суспільного синтезу, що ґрунтується на розподілі праці через 

ринок, що передбачає визнання економічної цінності роботи, яка 

виражається також у фінансовому вимірі. Таку подвійну, пов’язану 

внутрішніми зв’язками, систему, яка, з одного боку, проявляється в 

інструментальній функції праці, а з другого боку – у її особисто-творчому 

впливі, Б. Суходольський визначив як своєрідну анемію, в якій йдеться про 

взаємозв’язок між суттю і буттям людини (Suchodolski, B., 1990, s. 335).  

Адже праця у своєму утилітарному вимірі є протилежністю спонтанних 

проявів життя. Це організована діяльність, що потребує своєрідної 

впорядкованості, а на промисловому етапі розвитку цивілізації породжує 

явище відчуження, яке призводить до сприйняття людини як абстракції, 

відірваної від її реальної природи, що лиш виконує певні функції у суспільній 

системі (Fromm, E., 2012, s. 140). 

Враховуючи водночас функціональний спектр праці, що визначає 

творчий вимір діяльності людини і можливості формування матеріально- 

суспільної дійсності відповідно до гуманістичних цінностей, 

Б. Суходольський чітко наголошує, що для педагога праця є особисто-

творчим фактором, а не способом виробництва речей і надання послуг 

(Suchodolski, B., 1990, s. 333). Проте дослідник обґрунтовує, що нині 

основним напрямом педагогічного зацікавлення працею є зумовлена 
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соціально-економічною політикою суспільна потреба в освічених фахівцях 

(Suchodolski, B., 1990, s. 335). Т. Новацький, зосереджуючи увагу на 

гуманістичній сутності людської праці, пов’язує її зі світом цінностей, який є 

власне особливим людським світом, оскільки цінності можна досліджувати 

лише з позицій людського існування (Nowacki, T., 2008, s. 104.). 

Переконання щодо первинної важливості праці як особистісно-творчого 

фактора ґрунтується на гуманістичному баченні людини, де їй надається 

центральне місце у світі як духовній істоті, що піднімається над оживленим 

світом і діяльність якої підпорядкована цінностям. У цій ситуації економічна 

діяльність не має домінувати над формою життєвих стратегій людей, джерела 

яких визначено у самій сутності людськості (Sikora, J., 2011, s. 74). Проте 

доктрина і практика розвинутого капіталізму підтверджують, що ситуація 

працівника є похідною від організації суспільства, у якому працівник є одним із 

багатьох елементів. З економічної перспективи фахівець, який представляє 

робочу силу, трактується як один із виробничих факторів. Такий стан справ 

визначає роль і функцію працівника у системі виробництва і водночас є 

передумовою його відчуження у робочому процесі. У результаті це означає, що 

сучасна людина, яка опиняється у складній системі відносин із навколишнім 

середовищем, є водночас суб’єктом творення й об’єктом впливу системи, у якій 

вона функціонує, а в економіці, яка зазнає глобалізації, їй визначається роль 

споживача (Fromm, E., 2012, s. 47). Виконання цієї ролі, попри економічну 

функцію, призводить до того, що споживання стає основним заняттям для усіх і 

навколо нього зосереджується активність індивідів. Імперативна участь у 

споживанні зумовлює те, що індивід значною мірою може виразити свою 

ідентичність через участь у процесі споживання. Тим не менш, звільнення праці 

від обмежень, які не сприяють вільному доступу до ринку, становить основне 

завдання з точки зору організації і функціонування сучасних суспільств (Sen, A., 

2002, s. 21). 

Схарактеризовані положення спонукають до висновку, що людська 
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праця становить універсалію, що поєднує усі сфери людської активності, а 

продуктивній праці в умовах капіталістичної формації надається 

специфічного значення. Характерна для людини заміна біологічної 

конкуренції суспільною співпрацею на індустріальному етапі розвитку 

людства забезпечила досі небачений приріст виробництва і формування 

суспільства споживання, дослідження якого становить предмет окремих 

наукових дисциплін. Проте незалежно від сформульованих на ґрунті 

спеціальних наук висновків феномен людської праці можна трактувати як 

рису, що визначає специфіку стану людини. 

 

 

1.3. Проблема праці у професійній педагогіці і педагогіці праці 

 

Диференціація праці відповідно до фаху зумовлює суспільну 

співпрацю, що забезпечує збільшення рівня продуктивності людської 

діяльності. В умовах сучасної капіталістичної економіки виробничий 

потенціал людини проявляється у сутності людського капіталу, що 

проявляється у якостях, уміннях людей, які забезпечують продуктивність. 

Незважаючи на широке використання в дослідженнях поняття людського 

капіталу, досі не обґрунтовано послідовне і широко прийняте визначення 

цього поняття. Причиною такої ситуації є, на нашу думку, труднощі з 

виокремленням зі складного феномену людського існування причинних 

факторів, які стосуються способу організації життя людей і надання їм форми 

вимірюваних показників економічного характеру. З огляду на це у наукових 

працях використовується ретроспективний або перспективний аналіз до 

проблеми дослідження. З одного боку, увага зосереджується на визначенні 

продуктивності виробництва, а з іншого – на розрахунку майбутніх доходів, 

зумовлених можливістю отримати вигоду з інвестицій, вкладених у 

створення людського капіталу. Про рівень складності визначеної таким 
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чином проблеми свідчить можливість розміщення людського капіталу в 

категорії ресурсів, процесу виробництва або рівня використання. Усі ці 

категорії, що характеризуються за допомогою визначених показників, 

визначають загальне уявлення щодо цього феномену, однак це не спрощує 

визначення процедури створення, оцінювання можливостей його числового 

вираження. 

У контексті дослідження проблем освіти особливо цінними є ті 

пропозиції, що скеровують дослідника до забезпечення людського капіталу. 

В цьому випадку предметом дослідженням можуть бути показники навчання 

грамотності, шкільної освіти, середнього часу підготовки чи результати 

професійних тестів. Ці показники можна трактувати як внесок освіти у 

створенні людського капіталу. Проте обговорення кожного з цих показників 

вказує на суттєві їх обмеження, що пов’язано з недостатньою точністю їх 

співвіднесення з очікуваними результатами, що проявляються у конкретних 

економічних ефектах. 

Попри визначені вище труднощі, пов’язані з характеристикою і 

використанням поняття людського капіталу для точного опису процесу 

формування довгострокових конкурентних переваг, цей термін доволі 

широко застосовується у наукових дослідженнях. Зокрема, Т. Пікетті звертає 

увагу на зростання ролі людського капіталу у процесах виробництва, де його 

участь як виробничого фактора має нині вагоме значення (Piketty, T., 2015, 

s. 275). У цій конкретній ситуації можна трактувати продуктивність 

людського капіталу як показник, визначений через відношення ВВП до 

кількості відпрацьованих годин у межах конкретної економіки. За такого 

стану справ одним із ключових питань стає формування людського капіталу 

як провідне завдання освіти, у тому числі у сфері професійної підготовки. 

З перспективи індивіда праця, зокрема професійна праця, є не лише 

способом набуття життєвої компетентності, необхідної для забезпечення 

гідного і самоконтрольованого життя, а й стимулятором людської активності 
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ВИХОВАННЯ 
 

ПРАЦЯ 

(Wołk, Z., 2009, s. 42). Враховуючи багатоетапний характер і специфіку 

процесу підготовки людини до праці, ця проблема важлива з позиції 

педагогіки праці, предметом досліджень якої є відношення «освітні процеси 

– праця» (Szlosek, F., 2015, s. 52). У контексті цієї педагогічної 

субдисципліни людську працю можна трактувати як цілеспрямовану 

діяльність людини суб’єктивного характеру, що полягає у виконанні 

комплексу фізичних і розумових дій, що вимагають зусиль і навичок, у 

результаті яких створюються матеріальні й нематеріальні блага та 

змінюється сам суб’єкт, який виконує цю працю, як і середовище його 

впливу (Szlosek, F., 2015, s. 114). 

У визначеному контексті праця є ключовою категорією, що 

характеризує сферу активності людини, спрямовану на забезпечення умов 

існування, формування особистості і творче перетворення середовища, у 

якому вона функціонує. Окреслена таким чином перспектива призводить до 

того, що феномен праці є предметом аналізу у міждисциплінарному аспекті. 

У досліджені, що стосувалося  педагогічних  аспектів відношення 

«виховання – праця», Ф. Шльосек звертає увагу на значення спрямування 

взаємодії, що проявляється у взаємодоповнюючих та взаємопроникаючих 

процесах. Представлена на рис. 1 схема вказує на взаємний зв’язок, що 

стосується феномену виховання і праці. 

 

 

Рис. 1. Вираження відношення «виховання – праця» 

 

Відповідно до напряму цього відношення ми маємо справу з процесом 

трудового виховання чи виховання загалом. У ситуації, коли ці процеси 

корелюються з процесом навчання, зокрема, з підготовкою людини до 
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професійної діяльності і її реалізацією, відповідним чином вживається 

поняття «освіта для праці» або «освіта через працю» (Szlosek, F., 2015, s. 119-

122). 

Виокремлення цих відношень характеризується цілеспрямованим 

управлінням цих процесів. За З. Вятровським, у випадку освіти для праці ми 

маємо справу з формуванням належного розуміння праці, її ролі для людини 

й усього суспільства, праці у сучасному розумінні, такої, яка цінується з 

огляду на її результати, причому важливими є довгострокові зусилля. Праця 

за такого підходу стає метою виховання. А в освіті через працю проявляється 

запланований і цілеспрямовано організований тип виховної діяльності, 

особливою рисою якого є використання праці у процесах впливу на індивіда і 

зміни його особистості (Wiatrowski, Z., 2000, s. 154-155). 

В Україні означені проблема є предметом професійної педагогіки, яка, 

звертає увагу Н. Ничкало, займається проблемами зв’язку  виховання людини 

і професійної праці та формування професійних і соціальних рис її 

особистості, необхідних для виконання праці у різних сферах економіки, у 

тому числі у промисловості, сільському господарстві та у сфері послуг 

(Nyczkało, N., Szlosek, F., 2008, s.  74). 

Проблема підготовки до праці і підготовки через працю набирає 

особливого значення щодо дорослих осіб. Звертаючись до цієї проблеми, 

нами у сучасному науковому дискурсі вивчено праці, що розкривають 

специфіку підготовки у часовій перспективі людського життя. Проте 

незалежно від дослідницької позиції можна вважати, що на кожному етапі 

розвитку людини ми маємо справу з процесами її багатостороннього 

розвитку, що не можна обмежувати довільно обраним періодом (Kubuiak-

Szymborska, E., 2011, s. 32). З урахуванням специфіки навчання дорослих 

людей необхідно акцентувати увагу на специфіці автономності формального 

статусу індивіда, а також на особистих якостях і наявному досвіді сприйняття 

дійсності (Jarosiewicz, H., 2012, s. 61). При цьому варто враховувати, що ці 
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процеси відбуваються значною мірою у специфічному середовищі, яким є 

підприємство. Йдеться про своєрідний зворотній зв’язок, що виражається у 

взаємному впливі працівника і виробничого середовища у його 

матеріальному і суспільному аспектах, що виражається у складному процесі 

самореалізації людини. 

Теоретичне обґрунтування визначеної проблеми представлено 

А. Баккером й Е. Демеронті моделі JD-R (англ. Job Demands- Resources Model 

– Модель трудових вимог та ресурсів). Основу моделі становлять положення, 

що стосуються специфіки виробничого процесу. Автори моделі вважають, 

що суттєві для цього процесу фактори можна розмістити у рамках двох 

загальних категорій: вимог щодо праці і трудових ресурсів. Вимоги щодо 

праці охоплюють ті фактори, що детерміновані організаційними і 

матеріальними умовами праці і пов’язані з докладанням працівниками 

певних фізичних і психічних зусиль у ході виконання професійних завдань. З 

іншого боку, досягнення певного рівня ефективності праці потребує 

залучення трудових ресурсів, що виражаються у можливостях працівників, 

які необхідні з метою відповідності трудовим вимогам і забезпечують 

досягнення поставлених виробничих цілей та мотиваційному потенціалі, 

зумовленому організаційними аспектами виконання роботи. У цьому 

контексті використання трудових ресурсів можна аналізувати на рівні цілої 

організації, а також на рівні функціонування індивіда, який, зокрема, 

характеризується: рівнем складності завдань до виконання, обсягом 

автономії працівника, отриманням зворотного зв’язку чи значенням 

конкретного завдання. Це означає, що трудові ресурси є важливими як для 

індивіда, так і для характерних для його оточення сфери, що формує складну 

систему залежностей, яку складно представити у простих причинно-

наслідкових зв’язках . 

Важливим елементом залучення працівника до виконання роботи є 

прагнення до оптимізації і розвитку наявних ресурсів у процесі навчання і 



82 
 

професійного вдосконалення. На більш загальному рівні це передбачає 

спрямування мотивації працівників на утримання й акумуляцію ресурсів, що 

є засобом для реалізації поставлених завдань. 

Наступною передумовою цієї моделі є вимога враховувати 

психологічні процеси, які визначають рівень мотивації до праці і зумовлену 

цим залученість працівників до виконання виробничих завдань. Автори 

звертають увагу на значення організації виробничого процесу і 

пристосування робочого середовища до потреб працівників для підтримки 

мотивації до праці й утримання високого рівня  продуктивності працівників. 

Водночас вони наголошують на тісних зв’язках між вимогами праці і 

наявними трудовими ресурсами та їх значенні для виробничої активності і 

професійного розвитку працівників. 

Ефективність моделі полягає у можливості застосування цієї загальної 

концепції до дослідження конкретних трудових проблем, визначених у 

певному контексті, характерному для конкретного виробничого середовища. 

Ця проблематика набуває особливого значення у випадку осіб, яким загрожує 

соціальне виключення. У цьому випадку застосування моделі JD-R може 

полягати у проектуванні системи рівноваги між трудовими вимогами та 

ресурсами, відповідними для специфічної ситуації осіб, яким загрожує 

маргіналізація і соціальне виключення. Це пов’язано з потребою аналізу 

ситуації такої особи, предметом якого є визначення причин загрози 

виключення і можливих видів підтримки з урахуванням індивідуального 

потенціалу, у тому числі знань й емоційного стану цієї особи (Poradnik 

dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 2009, s. 12). При цьому слід враховувати, що у 

випадку визначеної категорії осіб залучення до процесів суспільно корисної 

роботи має також терапевтичний характер. Терапія є різновидом соціотерапії, 

у яку інтегруються міжособистісні аспекти праці, спрямовані на створення 

соціального контексту таким чином, щоб особа, яка є об’єктом 
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соціотерапевтичного впливу, могла налагоджувати відповідні соціальні 

відносини і досягати особистих цілей з використанням суспільно прийнятних 

засобів (Matyja, A., 2005). Взаємозв’язки між цими процесами 

проілюстровано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Вираження зв’язків «освіта – праця – терапія»     

Джерело: авторська розробка 

 

Терапевтичний вплив щодо осіб, яким загрожує соціальне виключення, 

варто трактувати як різновид соціотерапії, що полягає в організації 

суспільного середовища таким чином, щоб забезпечувати підтримку 

бенефіціарів. підтримка має спрямовуватися на таке поєднання процесів 

навчання і праці, яке забезпечує зменшення дефіциту, зумовленого 

соціальною дезадаптацією певної категорії людей. Теоретичні передумови 

такої соціотерапії в органічному поєднанні з психотерапією ґрунтуються на 

поведінково-когнітивній парадигмі та концепціях, створених у рамках 

гуманістичної психології. З одного боку, йдеться про набутий характер 

моделей людської поведінки, а з іншого – про гуманістичну підтримку 

індивіда у його прагненні до самореалізації. З практичного аспекту це 

передбачає застосування позитивних та негативних засобів підтримки та 

використання міжособистісних тренувань як ефективного методу впливу та 

підтримки людей, до яких спрямовано терапевтичні заходи (Skałbania, B., 

2015, s. 22). 

Терапія 

Освіта Праця 
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Представлена вище модель зв’язків «терапія – освіта – праця» 

демонструє потребу цілісного / комплексного підходу до проблем людей, 

яким загрожує суспільне виключення. Варто забезпечити таку організацію 

інтегрованої діяльності, що забезпечить пристосування освітніх і 

терапевтичних процесів й умов виконання роботи до потреб певної особи, 

яка потребує підтримки. При цьому необхідно звернути увагу, що у випадку 

людей, яким загрожує суспільне виключення, праця набуває виховного 

характеру і здобуває свій цілісний вимір шляхом забезпечення участі у її 

організації і виконанні (Mitkiewicz, B., 2015, s. 146). 

З огляду на полісемантичний характер поняття «партиципація» слід 

пам’ятати, що у досліджуваному контексті воно стосується способу участі 

зацікавленої особи у заходах, які здійснюються на користь вирішення її проблем 

у рамках професійної праці. Водночас слід звернути увагу на значення 

індивідуальної участі у дотриманні прийнятої стратегії поведінки, при чому 

рівень власної активності передбачає врахування багатьох факторів, зокрема 

віку зацікавленої особи, особистого потенціалу і місця діяльності. 

У цьому контексті важливим питанням є врахування того, як суб’єкт 

діяльності сприймає власну ситуацію у контексті суспільної  партиципації. У 

наукових джерелах участь у суспільному житті характеризується з позиції 

транзитивної та мораторної орієнтації. У випадку транзитивної орієнтації 

здійснювані заходи спрямовано на реалізацію перспективних цілей, а 

мораторна орієнтація відрізняється зосередженням на поточній винагороді. 

Окрім цього, визначену орієнтацію можна оцінювати з огляду на рівень 

напруження, і з цієї точки зору можна виокремити типи суспільної 

партиципації: 

• асиміляційна – властива людям із сильною транзитивною 

орієнтацією і слабкою мораторною орієнтацією; 

• маргіналізуюча – для неї характерний низький рівень транзитивної і 

мораторної орієнтації; 
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• сегрегаційна – властива для людей з низьким рівнем транзитивної 

орієнтації і високим рівнем мораторної орієнтації (Rękosiewicz, M., 2013, 

s. 36-37). 

Представлена вище типологія може стати передумовою розроблення 

стратегії підтримки осіб, яким загрожує соціальне виключення. У кожному з 

наведених випадків слід ідентифікувати фактори, що сприяють отриманню й 

утриманню роботи відповідно до рівня наявної орієнтації. Особливо 

складною є ситуація, коли йдеться про людину з низьким рівнем 

транзитивної (перспективної) та сучасної альтернативної (мораторної) 

орієнтації. 

 

 

1.4. Життєва необхідність праці для людей, яким загрожує 

соціальне виключення 

 

Ситуацію людей, яким загрожує соціальне виключення, варто 

розглядати з урахуванням історично сформованого контексту, у якому люди 

функціонують. Цей підхід є доволі широко прийнятим у середовищі 

соціологів і пов’язаний з шостою тезою про Фейєрбаха, у якій К. Маркс 

наголошує, що сутність людини – це не абстракція, що прихована в кожному 

окремому індивіді, а сукупність суспільних відносин. Це означає, що у 

дослідженнях, у яких розкрито специфіку особистості, необхідно врахувати 

не лише її особистий потенціал, але й спектр взаємодії та явищ, що 

охоплюють економічні та культурні основи суспільного життя. На сучасному 

етапі означений контекст охоплює умови, характерні для розвинутих 

капіталістичних спільнот. 

Вираженням такого підходу є соціально-економічна модель 

функціонування людини, у якої індивідуальна поведінка і особистий вибір 

становлять функцію ментальних моделей та чинних інституційних правил 
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(Morawski, W., 2001, s. 36). У моделях цього типу важлива роль надається 

звільненню індивіда від обмежень, пов’язаних передусім з доступом до 

ринку праці. Адже особи і групи, які не беруть участь в отриманні користі 

ринково орієнтованої спільноти, наражаються на постійну маргіналізацію і, 

як результат, – на суспільне виключення. Таким чином, професійна праця 

становить обов’язкову умову я суспільної партиципації, незалежно від 

категорії осіб, яким загрожує суспільне виключення. Цей принцип 

застосовується у ситуації, коли основою для інтеграції є включення людей у 

процеси суспільно організованої праці. 

Значення праці для осіб, яким загрожує соціальне виключення, 

проявляється в її основних функціях: 

 забезпечення доходу; 

 реабілітація; 

 соціалізація. 

Успішна реалізація визначених функцій потребує здійснення заходів, 

що забезпечують подолання особистих і системних бар’єрів, які 

ускладнюють або унеможливлюють людям активне функціонування 

відповідно до їхніх прагнень та наявних здібностей. 

Однією з категорій осіб, яким найбільше загрожує виключення, є особи 

з особливим потребами, які потребують організованої підтримки у процесі 

повернення їм здатності максимально повної участі у суспільному житті. У 

випадку цих осіб способом, який забезпечує виконання цього завдання, є 

комплексна реабілітація, під час якої, окрім медичних процедур, передбачена 

соціальна реабілітація, важливим елементом якої є професійна реабілітація. 

Метою професійної реабілітації є забезпечення особі з особливими 

потребами отримання і утримання постійної роботи як обов’язкової умови 

суспільної інклюзії. Досягнення успіху в цьому починанні дає змогу особі з 

особливими потребами відновити почуття власної гідності, здобути 

фінансову незалежність та брати участь у багатьох формах суспільного 
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життя. 

У випадку осіб з особливим потребами важливою умовою успіху у 

процесі професійної реабілітації є подолання бар’єрів оточення, яке 

виражаються у відповідному пристосуванні виробничого середовища до 

потреб цих осіб. Таке пристосування охоплює фізичну адаптацію робочого 

місця зокрема і виробничого середовища, що полягає у належному оснащенні 

робочого місця і створенні відповідних умов для пересування у виробничому 

просторі та забезпеченні особам з особливим потребами компетентної 

підтримки керівництва і співробітників. 

Важливим аспектом, який слід врахувати у процесі суспільної інклюзії 

осіб з особливим потребами, є зв’язок особистих обмежень цих осіб, що 

пов’язані з типом і ступенем неспроможності, із системними обмеженнями, 

які зумовлюють процеси маргіналізації. Системні обмеження можуть 

виражатися у стереотипах, які стигматизують осіб з особливим потребами, 

обмежують сфери їхньої активності, і пов’язаній з цими факторами атрофії 

суспільних і професійних навичок. У випадку осіб з особливим потребами 

вплив негативних зовнішніх факторів стимулює процеси поглиблення 

труднощів у вирішенні буденних життєвих ситуацій і призводить до 

самообмеження сфер активності цих осіб. Таке явище А. Бжезінська називає 

механізмом так званого «зачарованого кола», що втілюється у позитивному 

зворотному зв’язку між негативним впливом суспільного характеру й 

автомаргіналізацією, які здійснюють самі особи з особливим потребами щодо 

себе самих (Brzezińska, A., Kaczan, R., Smoczyńska, K., 2010, s. 4). 

Проте незалежно від труднощів, пов’язаних з реалізацією процесу 

професійної реабілітації, заходи, що здійснюються у цій сфері, слід визнати 

ключовим фактором підтримки осіб, яким загрожує соціальне виключення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 
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Реалізація європейських пріоритетів сталого розвитку є предметом 

соціально-економічної політики, що здійснюється у країнах Європейського 

Союзу. Провідні положення цієї політики ґрунтуються на усвідомленні, що 

диспропорції в розвитку окремих регіонів, країн призводять не лише до 

зниження життєвого рівня громадян, але й спричинюють недостатнє 

використання людських і матеріальних ресурсів. Наслідком цього є зниження 

конкурентоздатності країн – членів ЄС. Основною умовою ефективної 

реалізації політики єдності є стратегія економічного розвитку, що сприяє 

забезпеченню доступу до ринку праці й підвищення рівня життя.  

З’ясовано, що в країнах Європейського Союзу, зокрема в Польщі 

використовується дефініція єдності, сутність якої ґрунтується на таких 

складових виміру добробуту людини: справедливий та рівний доступ, 

індивідуальна (та колективна) гідність, автономія індивіда та участь у житті 

спільноти. Саме тому є потреба реалізації концепції суспільної єдності, що 

передбачає подолання маргіналізації, суспільного виключення, соціальної 

дискримінації осіб з легкими інтелектуальними порушеннями й вимагає 

комплексного підходу до освіти дорослих.  

Окреслено завдання тренера праці, визначені його професійні функції 

щодо взаємодії з дорослими особами, які мають легкі інтелектуальні 

порушення. Обґрунтовано, що на основі врахування професійних функцій у 

тренера праці має сформуватися спектр компетентностей щодо навчання 

дорослих з інтелектуальними порушеннями, що передбачає врахування 

потреб цієї соціальної групи, ідентифікації проявів неповноцінності, 

специфіки адаптації до виробничого середовища, адаптації актуальних 

правових норм, що стосуються професійної активізації бенефіціарів 

підтримуваної зайнятості та принципів співпраці з роботодавцями в цій 

сфері. 

Схарактеризовано феномен праці на основі міждисциплінарного 

аналізу положень філософії, соціології, психології, психофізіології, 
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педагогіки, праксеології, економіки, ергономіки, фізики, біології, що 

уможливило висновок про її значення як ціннісної категорії когнітивного, 

етичного, естетичного, діяльнісного розвитку особистості. З’ясовано, що у 

сфері професійної педагогіки проблему підготовки людини, зокрема особи з 

легкими інтелектуальними порушеннями, варто розглядати з позиції набуття 

життєвої компетентності, необхідної для забезпечення гідного й 

самоконтрольованого життя. 

В організації праці осіб з легкими інтелектуальними порушеннями 

важливе значення має врахування моделі JD-R А. Баккера й Е. Демеронті. 

Відповідно до неї взаємозв’язок між вимогами до праці й трудових ресурсів 

передбачає досягнення певного рівня ефективності праці шляхом залучення 

трудових ресурсів, що виражаються у можливостях працівників з метою 

відповідності трудовим вимогам і забезпечують досягнення визначених 

виробничих цілей та мотиваційний потенціал. З-поміж важливих чинників 

виконання професійних функцій визначено трудові ресурси, прагнення до 

оптимізації й розвитку наявних ресурсів у процесі навчання й професійного 

вдосконалення, спрямування мотивації працівників на утримання й 

акумуляцію ресурсів, що є засобом для реалізації виробничих завдань, 

врахування психологічних процесів, що визначають рівень мотивації до 

праці й зумовлену цим залученість працівників до виконання виробничих 

завдань.  

Обґрунтовано важливість терапевтичного впливу на осіб, яким 

загрожує соціальне виключення. З урахуванням специфіки реалізації 

партиципації схарактеризовано необхідність участі осіб з інтелектуальними 

порушеннями у суспільному житті з позиції транзитивної та мораторної 

орієнтації. З-поміж типів суспільної партиципації виокремлено асиміляційну, 

маргіналізуючу, сегрегаційну, що покладені в основу теорії підтримки 

життєдіяльності осіб, яким загрожує соціальне виключення.  У педагогіці 

праці та в професійній педагогіці праця є основною категорією незалежно від 
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труднощів з охопленням цього явища у всій його складності. У випадку осіб, 

яким загрожує соціальне виключення, зокрема осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями, доступ до праці є необхідною умовою для 

успішної соціалізації та комплексної реабілітації. 

Результати дослідження, висвітлені у розділі, представлені у 

публікаціях автора: Sikora J. (2009), Sikora J. (2011f), Sikora J. (2012), Sikora J. 

(2015), Sikora J. (2016c), Sikora J. (2017a), Sikora J. (2018d), Sikora J. (2019a), 

Sikora J. (2019f).  
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РОЗДІЛ 2 

ПІДТРИМУВАНА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ  

ТРЕНЕРА ПРАЦІ 

 

У розділі обґрунтовано сутність поняття «соціальне виключення»; 

схарактеризовано особливості дорослих у контексті ризику соціального 

виключення і маргіналізації; розкрито психопедагогічні основи 

підтримуваної зайнятості осіб з особливими потребами; узагальнено правові 

аспекти протидії маргіналізації й соціального виключення; визначено 

конструктивні ідеї зарубіжного досвіду підтримуваної зайнятості. 

 

 

2.1. Обґрунтування змісту поняття «соціальне виключення» 

 

Концепція підтримуваної зайнятості є відповіддю на потреби осіб, 

яким загрожує суспільне виключення, зокрема, осіб з особливим потребами. 

Ця концепція ґрунтується на переконанні, що кожна людина, зокрема та, якій 

загрожує маргіналізація і соціальне виключення, має право на повноцінну 

участь у суспільному житті, насамперед участь у суспільному розподілі 

праці. Адже доступ до ринку праці нині становить необхідну умову для 

соціальної інтеграції. Водночас особливості впровадження цієї концепції 

залежать від умов, характерних для регіонів і держав, де така проблема має 

особливе значення для суспільства. 

Ключовою для ефективної реалізації підтримуваної зайнятості є 

функція тренера праці, компетентність якого є вирішальною для 

ефективності цього починання. Відповідно у процесі підготовки тренера до 

виконання його професійних функцій необхідно врахувати багатогранний 

характер підтримуваної зайнятості в освітньому, економічному та 

політичному вимірах. Це також зумовлює необхідність аналізу специфіки 
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діяльності тренера праці. 

У дослідженнях, предметом яких є специфіка взаємин у соціальних і 

професійних спільнотах, що функціонують у сучасній державі, організованій 

за стратегією ринкової економіки, загальноприйнятим є звернення до 

загальних (агрегованих) рис, що визначаються у категоріях демократії, 

способу перерозподілу доходу та виду капіталізму, який характерний для 

певного регіону. Водночас варто звернути увагу на властиву для США 

ліберальну версію капіталізму і так звану координовану ринкову економіку, 

характерну для держав у рамках Європейського Союзу, що є проявом 

еволюції концепції держави загального добробуту (англ. welfare state). 

Незалежно від походження поняття держави, загального добробуту і 

дискусій з приводу багатозначног трактування цього терміну у сучасній 

практиці, яка стосується організації суспільного устрою у межах держави, 

реалізація такої держави базується на певних передумовах нормативного 

характеру, що стосуються соціальної справедливості і рівних можливостей 

громадян щодо участі у суспільному житті. У характерних для ринкової 

економіки умовах це потребує гармонізації лібералізованої економіки з 

механізмом перерозподілу національного доходу, основним інструментом 

якого є податкова система.  

Як зауважує А. Ліндбек, у процесі аналізу, що стосується досвіду 

впровадження державою ідеї загального добробуту, окрім теоретичних 

обґрунтувань і факторів суспільно-економічного розвитку, слід врахувати 

політичні вимоги, передусім у державах з розвиненою соціальною 

демократією. У цих державах розподіл голосів на виборах становить 

органічну передумову для врахування очікувань виборців, які формують 

конкретні зацікавлені сторони (Lindbeck, A., 2006, s. 6). 

Практична реалізація програм держави загального добробуту пов’язана 

з необхідністю обґрунтування соціальних трансфертів, джерелом 

фінансування яких є, окрім програмного альтруїзму, перерозподіл доходів 
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громадян у формі податків і страхування, що є інструментами уніфікації 

нерівності доходів. Проблемою, яку необхідно вирішити, залишається 

встановлення зв’язку між урядовими трансфертами і перерозподілом доходів 

домогосподарств. Загальноприйнятим заходом щодо участі у реалізації такої 

політики може бути частка соціальних витрат у ВВП. З огляду на це можна 

виокремити різні моделі держави загального добробуту, які спрощено варто 

поділити на моделі з обмеженим втручанням держави і моделі, де держава 

бере активну участь у формуванні соціального забезпечення громадян. Проте 

незалежно від наведеної вище типології, практика держави загального 

добробуту породжує проблеми, серед яких, окрім питань структурного 

характеру, можна виокремити проблеми, породжені ендогенними факторами, 

які призводять до обмеження економічної активності громадян і зниження 

агрегованої пропозиції праці. За А. Ліндбеком, майже одна п’ята населення 

працездатного віку (15-64 роки) у Західній Європі (2006) жила за різні 

соціальні трансферти від влади (Lindbeck, A., 2006, s. 16). Протидія явищам 

необґрунтованого використання системи соціальної допомоги потребує 

підтримки соціальних норм, які сприяють утвердженню етосу праці. 

Попри те, що сучасна держава, спрямована на високий рівень 

загального добробуту, допомагає вирішити багато важливих соціальних 

проблем, все ж постійним викликом залишається певна кількість людей, яким 

загрожує маргіналізація і соціальне виключення. Специфіка цієї групи осіб 

зумовлена тим, що вони потребують спеціального спрямування соціальної 

політики відповідно до їхніх потреб і можливостей. Дослідники цієї 

проблеми часто зосереджують свою увагу на питаннях нерівності між 

людьми і групами, які можна аналізувати крізь призму привілеїв чи 

знедоленості. У результаті це призводить до зосередження на напрямах 

реалізації соціальної політики, предметом якої є прагнення забезпечити 

соціальний розвиток, спрямований на досягнення добробуту усіх громадян, 

соціальної інтеграції та єдності. 
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Реалізація концепції welfare state виражається у послідовності заходів, 

що здійснюються заради її імплементації: починаючи від моделі держави 

загального добробуту шляхом застосування способів реалізації поставлених 

цілей і закінчуючи описом очікуваних ефектів. На етапі створення моделі 

застосовано передумови, які стосуються політичної системи, що ґрунтується 

на ідеологічних переконаннях, у рамках якої відбувається інституційний та 

економічний розвиток суспільства, спрямований на соціальні пріоритети. Ці 

пріоритети охоплюють формування стилю життя соціальної спільноти на 

основі суспільного діалогу та участі у різних формах суспільного життя з 

метою забезпечення добробуту, відчуття безпеки у різних її аспектах та 

рівності у доступі до суспільно вартісних благ. Реалізація визначеної ідеї 

потребує не лише створення певної інституційної моделі, але й підготовки і 

залучення людей до реалізації прийнятих пріоритетів. Водночас з огляду на 

динаміку змін, що відбуваються у суспільно-економічній системі, у 

соціальній політиці на сучасному етапі розвитку європейських країн 

запроваджується новий підхід, що виражається у відмові від надмірного 

соціального захисту людей, які не беруть участі у ринку праці або покидають 

його. Замість цього використовується їхня професійна активізація. З цією 

метою реалізовуються заходи з підтримки у сфері освіти, реабілітації й 

активної політики ринку праці (Golinowska, S., 2018, s. 23-24). 

Наведені вище положення доцільні у межах політики емансипації, яка 

трактується як звільнення індивідів і груп від обмежень шансів у житті, у 

тому числі подолання безпідставного домінування одних індивідів і груп над 

іншими. Незалежно від філософських дискусій з цього приводу, як зауважує 

Е. Ґіденс, метою політики емансипації є виведення непривілейованих груп з-

під гніту або усунення відносних відмінностей між ними. Це означає таку 

організацію колективного життя, у якій індивід має свободу діяльності у 

рамках суспільного життя (Giddens, A., 2004, s. 281-282). 

У цьому контексті предметом активної дискусії у суспільствах, 
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організованих згідно з ідеями ліберальної демократії, є явище суспільного 

виключення, що трактується як ситуація, у якій людина не може повною 

мірою брати участь у житті суспільства. Полісемантичність цього поняття 

зумовлює необхідність його уточнення з метою здійснення більш докладного 

аналізу явища і забезпечення практичних рішень, які стосуються оптимізації 

способу функціонування сучасної людини. У науковому дискурсі аналізу 

проблеми суспільного виключення особливу увагу приділяють наслідкам, 

зумовленим обмеженнями у доступі до участі у здобутках цивілізації та 

культурі у широкому розумінні як необхідних умов для належного розвитку 

людини. Зокрема, у визначенні, що міститься у Національній стратегії 

суспільної інтеграції для Польщі, соціальне виключення ототожнюється з 

відсутністю чи обмеженням можливості участі, впливу, використання 

особами і групами основних прав, публічних інститутів, послуг, ринків, які 

мають бути доступні кожному (www.mpips.gov.pl). При цьому звертається 

увага на те, що формування бар’єрів, пов’язаних з наведеними вище 

обмеженнями, у результаті призводить до поступового обмеження 

суб’єктності індивідів і соціальних груп, що супроводжується відсутністю 

соціальної активності з тенденцією до усталеності визначеної ситуації. 

Важливим фактором, що посилює загрозу маргіналізації і соціального 

виключення, є дискримінація. З огляду на багатозначність цього поняття і 

взаємозв’язок із суспільним виключенням слід звернути увагу на взаємні 

відношення понять виключення і дискримінації. У дискусії, яка стосується 

дискримінації, це поняття можна трактувати багатоаспектно. Наприклад, 

А. Чіфтчі трактує дискримінацію як поведінковий компонент стигматизації, 

що виникає, коли люди діють на підставі упереджень або ірраціональних 

переконань (Cifti, A., Jones, N., & Corrigan, P., 2013, s. 17-32). Водночас 

А. Горечни вважає, що дискримінація проявляється у навмисному чи 

ненавмисному трактуванні осіб з огляду на їхню стигматизацію (Goreczny, 

A., Bender, E., Caruso G., Feibstein, C., 2011, s. 32). М. Бафо, М. Дако-Гіке та 
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С. Асуманг у процесі вивчення особливостей осіб з особливим потребами 

вказують, що дискримінація може спричиняти суспільне виключення, 

насильство, образи, приниження, висміювання та знецінення самосприйняття 

дискримінованих осіб (Baffoe, M., 2013, s. 187-198). 

Дефінітивний аналіз визначених понять довів причинно-наслідковий 

зв’язок дискримінації та соціального виключення. Дискримінація 

проявляється як причина суспільного виключення, але й саме виключення 

спричиняє дискримінаційну поведінку щодо визначеної соціальної групи. 

Наведені вище положення слід доповнити трактуванням дискримінації 

з правової точки зору. Юридична термінологія повністю не відображає 

соціальної сутності поняття і не може замінити висновків соціальних наук 

щодо дискримінації осіб з особливим потребами. Проте він забезпечує 

зручний формальний інструментарій для перевірки коректності зроблених 

припущень та інтерпретації положень і норм у рамках організації 

виробничого середовища для осіб з особливими потребами. 

Зокрема, у законодавстві Республіки Польща, як і в правових системах 

інших держав, дискримінація трактується як порушення принципу рівності 

(рівного ставлення). Цей принцип щодо осіб з особливими потребами часто 

розуміють некоректно, абсолютизуючи його. Прикладом такої ситуації може 

бути особа з фізичними обмеженнями, яка б вважала актом дискримінації 

відмову прийняти її до спортивної команди, що займається стрибками у 

довжину. Принцип рівності (відсутності дискримінації) викладено у ст. 32 

Конституції, відповідно до якої усі рівні перед законом, усі мають право на 

рівне поводження з боку органів державної влади і ніхто не може зазнавати 

дискримінації в політичному, суспільному чи економічному житті з будь-

яких причин. Передумовою конституційного принципу рівності є вимога 

рівності підходів до суб’єктів права в межах певної категорії осіб (Wyrok TK 

z 18 kwietnia 2000 r., sygn. K 23/99). У цьому контексті рівність означає, що 

всіх, кому притаманна певна сутнісна риса, слід вважати рівними і 
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трактувати однаково. Диференціація підходів – негативна чи позитивна – 

вважається проявом дискримінаційної або протекційної діяльності 

(Orzeczenie TK z dnia 11 lipca, 2000, sygn. K 30/99). 

Порушення принципу рівності дає особі з особливими потребами, як і 

будь-якій іншій, право на юридичний захист. Проте принцип рівності не 

забороняє диференціацію правової ситуації, зумовленої конкретним 

положенням, адміністративним рішенням, а також рішенням приватного 

характеру, таким як, наприклад, визначення принципів спілкування осіб з 

особливим потребами, вибір робочих місць, диференціація у доступі до 

робочого інструменту. При цьому диференціація має обґрунтовуватися 

особливістю конкретних осіб і мати належну аргументацію. 

З огляду на це основоположним питанням є визначення, чи застосоване 

рішення є відповідним, а диференціація осіб, які порівнюються 

(повносправних чи неповносправних або неповносправних з різними 

особистими рисами), є обґрунтованою. Доцільно використати так званий тест 

рівності, що полягає в оцінюванні допустимості диференціації відповідно до: 

– релевантності характеру диференціації – у цьому випадку слід задати 

питання про раціональний сенс виокремлення певної групи чи індивіда, 

наприклад, відсутність доступу до гострих інструментів щодо осіб з 

порушеннями інтелекту є обґрунтованою; 

– аксіологічної адекватності – полягає у визначенні, чи існує інша 

етична цінність, наприклад, така як здоров’я, безпека, життєвий комфорт, 

ефективність, яка може обґрунтувати диференційований підхід; 

– пропорційності, яку можна перефразувати у вигляді питання: чи 

принесена у жертву цінність, якою є рівність, відповідає забезпеченню іншої 

етичної цінності. 

Після узгодження термінологічних питань можна виокремити сфери 

людської активності, де обмеження участі призводить до маргіналізації, а в 

результаті – до соціального виключення людей, які зазнають дискримінації. 
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До цього типу суспільної активності можна зарахувати такі сфери: 

• економічну – маргіналізація, що призводить до виключення, 

проявляється у виключенні з професійної активності і відносній бідності, що 

обмежує можливості споживання на рівні прийнятих стандартів; 

• культурну –виражається у неможливості досягнення пристосуванні 

до домінуючих і загальноприйнятих зразків поведінки; 

• суспільну –проявляється у відчуженні суспільно маргіналізованих 

індивідів і груп та обмеженні доступу до установ, які організовують життя 

певної спільноти, у тому числі доступу до державних установ: шкіл, закладів 

соціальної опіки тощо. 

При цьому варто пам’ятати, що наведені сфери людської активності не 

становлять відокремлених анклавів суспільного життя, а їх виокремлення є 

штучною процедурою, що спрощує аналітичний підхід до суспільного життя 

крізь призму тих аспектів, які є важливими. Проте зосередження на окремому 

аспекті досліджуваної дійсності призводить до редукціонізму і у результаті – 

до системної помилки, що зумовлює отримання неправильних висновків. 

Засобом для подолання цієї загрози зазвичай вважають системний підхід, 

якому у соціології Н. Луман надавав цінних властивостей універсальності, 

що виражається у цілісному підході до суспільної матерії, а не лише до 

фрагментів цієї сфери дійсності (Luhmann, N., 2007, s. 4). 

У дискусії щодо проблеми соціального виключення основоположним 

питанням є визначення можливостей протидії цьому явищу. У країнах 

Європейського Союзу при цьому вважається, що способом для вирішення 

цієї проблеми є суспільна єдність. Поняття суспільної єдності є конструктом, 

який застосовується при описі моделі організації суспільства, в основі якого 

покладено концепцію, що забезпечує економічну стабільність, сталий 

розвиток і соціальне забезпечення. При цьому важливою проблемою є 

концептуалізація поняття суспільної єдності, що забезпечує 

операціоналізацію цього конструкту, відповідно – визначення відношень між 
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суспільною єдністю і заходами, які здійснюються для її реалізації. 

У теоретичному дискурсі проблему суспільної єдності розглядають у 

сфері досліджень соціології, соціальної психології, економіки і соціальної 

політики. Такий широкий міждисциплінарний підхід становить причину 

неоднозначного трактування цього конструкту. Адже можна характеризувати 

єдність як об’єктивний атрибут групи або також як функцію сприйняття 

членів групи, спрямовані на інструментальні цінності групи, сприйняття яких 

оформлює когнітивні та афективні аспекти (Piórkowska, K., 2016, s. 131). 

Зосередження уваги на властивостях групи пов’язано з визначенням 

факторів, що характеризують цю категорію. Б. Шацька вказує, що до таких 

факторів можна віднести такі: демонстрацію однакових підходів, визнання 

однакових норм і зразків поведінки та спільну діяльність, що забезпечує 

соціальний зв’язок (Szacka, B., 2008, s. 196). 

Водночас поняття суспільної єдності з урахуванням специфіки 

особистості пов’язане з впливом динамічного і складного суспільно-

культурного контексту на спосіб сприйняття самого себе. Необхідним є 

аналіз структури ідентичності особистості, у рамках якої можна виокремити 

домінуючі за  своїм змістом ознаки ідентичності. Ці ознаки, за Е. Бриголою, 

охоплюють: 

– єдність, яка вказує на рівень інтеграції, згуртованості й оцінку 

узгодженості дій; 

– стабільність, яка вказує на рівень довговічності елементів, які творять 

ідентичність індивіда, у часі, 

– відкритість, яка вказує на ступінь відкритості до нових тенденцій і 

нового досвіду. 

Хоча структура ідентичності індивіда є обґрунтованою, що визначає 

його диференційну особливість, вона може становити важливий елемент 

аналізу поняття соціальної єдності (Brygoła, E., s. 401-405). 

Відповідно явище єдності можна трактувати як одно- або 
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багатовимірне. У контексті одновимірного аналізу єдність розглядається 

щодо процесів, які відбуваються на рівні індивіда. У випадку 

багатовимірного трактування за К. Пюрковською єдність визначається як 

комплекс вертикальних і горизонтальних зв’язків, що характеризуються 

комплексом підходів і норм, які охоплюють довіру, почуття приналежності, 

готовність участі і поведінкові прояви (Piórkowska, K., 2016, s. 133). 

Враховуючи наведені вище труднощі, пов’язані з потребою однозначного 

визначення поняття єдності, К. Пюрковська на підставі дослідження стану 

знань у цій сфері зазначає, що суспільна єдність є динамічним процесом, що 

постійно розвивається і є не лише результатом індивідуальних компонентів, а 

й взаємодії та зв’язків між ними з урахуванням емерджентності. У цій 

ситуації дослідження, які стосуються суспільної єдності, мають 

зосереджуватися радше на дослідженні суб’єкта єдності, її атрибутів і 

динаміки взаємодії між ними, на підставі яких можна розробити більш 

досконалі моделі явища (Piórkowska, K., 2016, s. 139). 

Представлене вище визначення суспільної єдності суголосне з 

дефініцією Ради Європи. У документах Ради Європи суспільна єдність 

розглядається як діяльність заради зведення до мінімуму соціальної 

диференціації й уникнення таким чином поляризації суспільства. Вона 

ґрунтується на чотирьох елементарних вимірах добробуту людини, які 

необхідні для функціонування суспільств, які визнають права людини і 

демократію як фундамент своєї організації: справедливого і рівного доступу, 

індивідуальної (і колективної) гідності, автономії індивіда й участі у житті 

спільноти. Ці принципи визначають «якість» зв’язку між індивідами та між 

ними і спільнотою, до якої вони належать. З огляду на це важливим 

положенням сучасних досліджень, які стосуються соціальних груп, є 

визнання єдності групи / спільноти, що виражається у задоволенні від 

роботи, психологічному добробуті чи результатах діяльності групи 

(Piórkowska, K., 2016, s. 135). 
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Серед заходів, які здійснюються на користь соціальної спільноти, 

важливе значення мають заходи, спрямовані на протидію маргіналізації та 

суспільного виключення. У дослідженнях, присвячених цій діяльності, 

основна увага зосереджується на факторах, що породжують соціальну 

нерівність. З урахуванням певної позиції варто зосередитися на структурі 

конкретного типу суспільства, зокрема специфіці певної категорій осіб. В 

емпіричних дослідженнях суспільна нерівність трактується як чинник, що 

визначає життєві шанси індивідів, які належать до певної категорії і є 

творцями соціуму (Szacka, B., 2008, s. 285). 

У вибудовуванні ієрархії суспільства на основі певної візії чи моделі 

конкретного типу соціуму, визначення місця у ньому певної категорії осіб 

Важливе значення має системний аналіз сучасного суспільного устрою. Так, 

на думку Н. Лумана, «вертикально диференційована відповідно до принципу 

стратифікації система суспільства передбачає, що соціальна диференціація 

зумовлена типами людей, їх «якістю», призначенням для життя у певних 

кастах та у певних групах за рангом. Разом з переходом до функціональної 

диференціації, диференційні схеми вибираються автономно, вони керуються 

лише функціональними проблемами системи суспільства, які не мають 

аналогів у середовищі. Тому орієнтація на людину стає ідеологією, що має 

значення з урахуванням цінностей, які зумовлюють суспільні процеси» 

(Luhmann, N., 2007, s. 182). 

При цьому слід звернути увагу на різні можливі концепції 

стратифікації, що передбачає наявність статусу індивідів на певній шкалі, 

проте не відображають структури суспільства в цілому. Крім того,, ці 

концепції використовуються як загальні визначення, що охоплюють 

соціальну диференціацію, нерівність і поділи у суспільстві (Szacka, B., 

2008, s. 293). У контексті проблеми підтримуваної зайнятості осіб з 

інтелектуальними порушеннями найбільш доцільною є вертикально 

орієнтована модель суспільної організації, яка може бути покладена в основу 
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дослідницького пошуку. 

За класичного підходу виокремлюють основні передумови 

диференціації суспільства, до яких зараховують: економічні, суспільні і 

політичні. Проте зауважимо, що виокремлення цих передумов не усуває їхніх 

взаємозв’язків, що суттєво ускладнює опис і дослідження цього явища. 

Незалежно від означених проблем, природне явище диференціації 

може зумовлювати маргіналізацію і суспільне виключення, яке на сучасному 

етапі у розвинутих суспільствах полягає не лише у недотриманні прав, як у 

відсутності можливості ними скористатися. З огляду на це можна вважати, 

що ключовим поняттям в аналізі ситуації суспільно маргіналізованих осіб є 

суспільне виключення. Це явище наявне у всіх суспільствах, що, на думку 

Е. Ґіденса, є «наслідком різних видів соціальних дефектів, внаслідок якого 

індивід чи група не можуть повноцінно брати участь в економічному, 

соціальному та політичному житті суспільства, до якого вони належать» 

(Giddens, A., 2004, s. 738). Подібним чином у дослідженнях, присвячених 

проблемам соціальної діагностики, характеризується суспільне виключення, 

що проявляється у відсутності можливості повної участі індивідів чи груп 

людей у важливих сферах життя спільноти, до якої вони належать 

(Czapiński, J., Panek, T., 2015, s. 200). Проте сформульовані таким чином 

визначення потребують ретельного уточнення з огляду на необхідність 

врахування багатьох аспектів, з яких складається вказане явище, і зумовлену 

цим надзвичайну складність і неоднозначність цього поняття. 

Адже соціальне виключення може спіткати індивіда чи групу людей з 

різних причин, бути об’єктивною чи суб’єктивною рисою життя, набирати 

багатьох форм, а при дослідженні його можна трактувати як стан або процес. 

У процесі його визначення як процесу важливим є те, що воно охоплює у 

часовій перспективі зміни певного стану соціально сформованих структур, 

які ускладнюють частині людей доступ до ресурсів і діяльності, властивих 

для загальноприйнятої моделі функціонування суспільства. Як стан воно 
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стосується системи фактів, що творять наділені специфічними властивостями 

ситуації, у яких перебувають особи, виключені зі сфери життєдіяльності, що 

вважається усталеною. 

При цьому слід звернути увагу на обставини, характерні для явища 

виключення. Індивід є виключеним з суспільства, якщо з незалежних від 

нього причин, попри своє бажання, він не може брати участь у доступній 

іншим громадянам діяльності (Szarfenberg, R., 2006, s. 20). При цьому 

відсутність можливості варто відрізняти від неспроможності, зокрема у 

ситуації відсутності можливості за умови неспроможної участі. 

Неспроможність брати участь у суспільному житті спільноти пов’язана 

з необхідністю визначення причин такої ситуації. Йдеться про фізичну чи 

психічну неповноцінність, зумовлену фізичними чи розумовими 

порушеннями, а також неспроможність, джерелом якої можуть бути інші 

вади, спричинені, наприклад, обмеженим доступом до ресурсів, прогалинами 

в освіті тощо. Зрештою це означає, що суспільне виключення може бути 

зумовлене об’єктивними і суб’єктивними чинниками, які проявляються 

відповідним чином у способі організації соціальної спільноти, доступі до 

ресурсів та установ та враховують особистий потенціал індивіда у широкому 

розумінні. Така специфіка життя людини може виражатися у матеріальній 

депривації та зумовленому нею обмеженні добробуту і якості життя 

конкретної особи (Szacka, B., 2008, s. 24). 

У наукових джерелах поняття добробуту має різне трактування, але 

зазвичай, з-поміж іншого, охоплює соціальний вимір, що виражається у 

таких сферах, як особистий розвиток у багатоаспектному прояві, позитивні 

стосунки з іншими, соціальна інтеграція, у тому числі професійний аспект 

життя індивідів. 

Соціальне виключення є складною проблемою, що пов’язано з його 

характеристикою і аналітичними оцінками. За загального підходу можна 

виокремити характерні аспекти цього явища: 
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– фактори, що спричиняють явище виключення; 

– категорії виключених осіб; 

– сфери виключення. 

Процес ідентифікації факторів соціального виключення вже за своєю 

природою ускладнений суб’єктивним підходом дослідника. Зокрема, у 

«Національній стратегії суспільної інтеграції» у Польщі виділяють такі 

причини маргіналізації: 

– недостатній особистий потенціал, у тому числі індивідуальні риси, 

які ускладнюють можливість використання загальнодоступних суспільних 

ресурсів, зокрема, наявність порушень, які призводять до неповноцінності, 

– дискримінація на підставі культурних упереджень і стереотипів, 

– відсутність доступу до установ, які дають змогу отримати життєву 

матеріальну базу, та несприятливі економічні умови (Narodowa Strategia 

Integracji Społecznej dla Polski, 2004). 

Різноманітність та взаємозалежність факторів соціального виключення 

зумовлюють складність аналізу специфіки виключення. У цій ситуації 

дослідження зводиться до ідентифікації факторів, що продукують 

виключення, й оцінки рівня їхніх наслідків на підставі показників, 

характерних для окремих факторів чи їхніх категорій. При цьому 

залишається проблемою визначення інтегрованого показника, який би 

комплексно дозволять схарактеризувати особливості суспільного 

виключення. 

Показовим прикладом  може бути звернення до розробленої у рамках 

роботи Міністерства з питань канадської спадщини моделі, яка визначає 

зв’язок здійснюваних у різних сферах активності заходів заради 

запровадження політики єдності з метою суспільного ефекту подолання 

виключення. На рис. 3 представлено сфери активності, спрямованої на 

взаємозалежність отриманих у суспільстві результатів внаслідок заходів, що 

здійснюються у гетерогенних сферах, суттєвих для способу функціонування 
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суспільства, зокрема у сфері економіки, освіти, створення громади й охорони 

здоров’я. Кожна з цих сфер має власну специфіку, що потрібно враховувати 

під час проведення досліджень, розроблення проектів тощо. У процесі 

реалізації моделі політики єдності це стосується питань, пов’язаних зі 

створенням умов для суспільної інтеграції осіб, яким загрожує маргіналізація 

і суспільне виключення. Водночас у дослідженнях, у яких розкрито 

специфіку реалізації цієї моделі, наголошується на значенні контексту, у 

рамках якого реалізовується політика єдності. Цей контекст залежить від 

економічних і суспільних чинників, норм і визнаних цінностей та потенціалу 

громадянського суспільства. 

 

 

Рис. 3. Сфери активності, спрямовані на забезпечення політики єдності 

Джерело: опрацювання автора на основі: Jeanotte, M. S. (2002). The public policy 

implications of social cohesion reaserch  

 

Зокрема, у країнах-членах Європейського Союзу політика єдності 

виявляється у діяльності заради розвитку, що сприяє суспільній інтеграції: 

підтримці економіки з високим рівнем зайнятості, яка забезпечує суспільну і 
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територіальну єдність. Провідною ідеєю такої стратегії є побудова сильної та 

зрівноваженої економіки, яка сприяє суспільній інтеграції, що 

характеризується високими показниками зайнятості й ефективності та 

більшою суспільною єдністю. Визначені таким чином пріоритети невід’ємно 

пов’язані з відповідними заходами у сфері освіти, безпеки і здоров’я та 

створенням громадянського суспільства (Strategia Europa, 2020). 

Особливу роль у реалізації стратегічних пріоритетів надають освіті, 

метою якої є підготовка молоді до виходу на ринок праці, а також зміцнення 

позицій громадян шляхом розвитку кваліфікації впродовж усього життя, що 

забезпечує відповідність попиту та пропозиції на ринку праці. Важливим 

елементом цієї стратегії є також заходи на користь осіб, яким загрожує 

маргіналізація і суспільне виключення. 

У соціологічному науковому дискурсі, що стосуються оцінки впливу 

здійснюваних заходів з метою отримання певних наслідків, проводяться 

спеціальні дослідження. У таких дослідженнях йдеться про встановлення 

фактичного стану у результаті впровадження політики єдності, спрямованої 

на досягнення суспільного рівноправ’я. Окремим видом цього типу 

досліджень є розвідки, які стосуються моніторингу суспільних показників, 

що трактуються як агреговані статистичні дані, які відображують стан 

суспільства або окремих суспільних груп (Babbie, E., 2007, s. 328). 

Окремим питанням є інтерпретація показників, що ілюструють 

досліджувані явища. Передусім можна виокремити показники, які 

характеризують оточення, показники здійснюваних заходів та показники 

досягнення поставлених цілей. Ці показники можна в аналізувати з огляду на 

їхнє функціональне значення у категоріях причин, станів-«синдромів», що 

визначають досліджуване явище, та реакцій, які свідчать про протидію 

невигідним з точки зору реалізації поставленим цілям, причинам і наслідкам 

(Muras, M., 2006, s. 71). 

Важливою проблемою є також використання у системі прийнятих 
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показників рівнів преференцій з огляду на спосіб оцінювання змін певного 

показника на досліджуване явище. З цієї точки зору слід виокремити такі 

типи показників: 

 стимулятори – їхні вищі значення означають більш позитивну оцінку 

досліджуваного явища; 

 дестимулятори – їхні нижчі значення означають вищу оцінку 

досліджуваного явища; 

 номінанти – їхні найбільш вигідні значення знаходяться у діапазоні 

проміжних значень показника (Muras, M., 2006, s. 73). 

Проблемою, яку слід вирішити, залишається зв’язок показників з 

їхніми типами, що доцільно розглядати відповідно до специфіки подолання 

суспільного виключення. 

Використання аналізу показників з урахуванням впливу 

ідентифікованих причин, стану і реакцій на явища, які становлять предмет 

впливу/досліджень, створює необхідну базу для цілісного аналізу 

досліджуваного явища. 

У випадку досліджень, які стосуються проблем соціальної політики, 

використання аналізу показників становить важливий метод дослідження 

наявних даних (англ. desk research). Адже це дає можливість системно 

оцінити проблему суспільного виключення певних категорій осіб, 

схарактеризувати ситуацію і спрогнозувати напрями подальшої діяльності й 

очікувані результати. 

 

 

2.2. Загальна характеристика дорослих в контексті ризику 

маргіналізації та соціального виключення 

 

У дослідженнях, що стосуються явища суспільного виключення, 

зазвичай виокремлюють категорії осіб, яким загрожує виключення, і сфери 
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суспільного життя, де може виникнути загроза виключення. Однак 

ґрунтовний аналіз цієї проблеми уможливив виявлення фундаментальних 

недоліків і труднощі у контексті нівелювання нерівноправності у суспільстві. 

Спроби виокремлення категорій людей і груп, яким загрожує соціальне 

виключення, на підставі довільно прийнятих критеріїв категоризації 

перекриваються або навіть ідентичні у певних сферах виключення. Водночас 

з огляду на суб’єктивне ставлення окремих індивідів до довільно визначених 

критеріїв категоризації вони зумовлюють складність визначення об’єктивних 

та універсальних причин виключення. 

Проблема, пов’язана з питаннями, які стосуються дефінітивного 

аналізу феномену суспільного виключення і пов’язаних з ним явищ, 

становить предмет досліджень Р. Шарфенберга. Звертаючись до цього 

питання, дослідник наголошує на необхідності урахування різних передумов 

і зумовлених цим труднощів. Зокрема, визначення соціального виключення 

як сукупності виключених осіб не вносить нового змісту і потребує 

визначення особи, яка належить до цієї категорії людей. Водночас таке 

визначення має забезпечити розрізнення виключених та невиключених осіб. 

Тому варто звернутися до різних особистісних рис, наприклад, біологічних, 

ситуаційних, суб’єктивних чи пов’язаних з активністю певних осіб, і в 

результаті узагальнити основні характеристики соціального виключення. 

Найчастіше наявні визначення, у яких розкривається сутність 

соціального виключення, а також з’ясовується  його соціальний контекст, що 

виявляється крізь призму: 

– участі у суспільному житті; 

– доступу до суспільних ресурсів та установ; 

– бідності i депривації потреб; 

– соціальних прав (Szarfenberg, R., 2006, s. 18-19). 

Означені проблеми розглядаються у праці «The Public Policy 

Implications of Social Cohesion Research». На думку авторів, проблеми 
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суспільної єдності охоплюють питання розподілу доходів, участі, 

ідентифікації груп, яким загрожує виключення, та становлення 

громадянського суспільства з урахуванням способу ідентифікації причинних 

зв’язків та критеріїв, що характеризують досліджуване явище (Jeannotte, M., 

Stanley, D., Pendakur, R., Williams, M., & Aizlewood, А., 2002). 

Визначення дефінітивних характеристик поняття соціального 

виключення зумовлені його природою як теоретичного конструкту, який 

неможливо спостерігати безпосередньо. Поняття такого типу є конструктами, 

що обґрунтовуються з урахуванням результатів спостережень і досвіду, які 

взаємопов’язані (Szarfenberg, R., 2006, s. 18-19). Хоча поняття соціального 

виключення важливе з позиції систематизації і комунікації, однак 

дослідницькій практиці їх слід відрізняти від реальних об’єктів, які 

становлять предмет зацікавлення дослідника. 

Однак важливою проблемою у контексті запобігання проблемі 

соціального виключення є ідентифікація людей і соціальних груп. У цьому 

контексті важливими є положення «Національної стратегії суспільної 

інтеграції для Польщі», в якій виокремлено такі категорії виключених осіб, 

як: особи з особливими потребами, безробітні впродовж тривалого часу чи 

також безхатченки, а водночас такі сфери виключення, як охорона здоров’я, 

освіта, ринок праці чи соціальна допомога. Розширений перелік категорій 

осіб, яким  загрожує суспільне виключення, вміщено у ст. 7 Закону від 12 

березня 2004 р. «Про соціальну допомогу». Серед багатьох інших, 

виокремлено осіб і сім’ї, які потребують соціальної допомоги з огляду на 

бідність, неповноцінність, безробіття, безпорадність в опікунських і 

виховних справах тощо. 

Кожна з визначених груп осіб потребує специфічного типу підтримки, 

відповідно до причини маргіналізації. Розроблення алгоритму для 

запобігання соціальному виключенню так конкретної категорії пов’язана з 

потребою врахування характерних для цієї категорії факторів маргіналізації, 
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даних, що визначають ситуацію цієї групи у соціумі, та основних проблем, 

які слід вирішити у процесі підтримки. Водночас здійснювані заходи слід 

пристосовувати до чинних юридичних норм, що забезпечують обмеження 

такої діяльності. 

Не менш суттєвим є визначення зон ризику виключення, які можуть 

бути характерними для певних індивідів чи груп, причому таку загрозу 

можна розглядати відповідно до типу і рівня/інтенсивності виключення. 

Основоположним питанням є не лише ідентифікація ступеня загрози, але й 

проблеми, від якої можуть страждати потенційно виключені особи. У праці 

«Національна стратегія суспільної інтеграції для Польщі» до зон і факторів 

суспільного виключення зараховують: 

– життя у несприятливих економічних умовах; 

– несприятливий вплив суспільних процесів, зумовлених масовими 

динамічними змінами у ході розвитку; 

– недостатня життєва матеріальна база; 

– відсутність доступу до відповідних установ; 

– відчування проявів дискримінації; 

– особисті риси, які ускладнюють використання загальних суспільних 

ресурсів (Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, 2004). 

Визначені таким чином сфери чи фактори виключення потребують 

уточнення. Зокрема, є потреба уточнення ступеня участі, що можна вважати 

таким, що дозволяє зарахувати осіб чи групи до категорії виключених і 

способу визначення його граничного значення. Для забезпечення практичної 

користі кожної з наведених вище умов треба здійснити спробу уточнення їх 

значення з позиції певного індивіда.  

У процесі визначення сутності окремої особистості йдеться про 

індивідуальний випадок, який потребує індивідуального підходу, що полягає 

в ідентифікації факторів виключення щодо певної особи, їх зарахуванні 

певної категорії та  забезпечення  уникнення соціального виключення. 
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У працях з проблем суспільного виключення до осіб, які піддаються 

соціальному виключенню, зараховують людей з особливими потребами – 

категорію людей, яким загрожує виключення, основною причиною якого є 

певне порушення, що спричиняє неповноцінність. 

Порушуючи питання неповноцінності, варто схарактеризувати сутність 

поняття спроможності. Поняття спроможності є праксеологічною категорією, 

що проявляється у цілеспрямованій діяльності, ефективність якої 

визначається через зусилля, докладені до досягнення визначеної мети. За 

такого підходу спроможність можна градуювати, зокрема щодо 

повноцінність людської діяльності крізь призму ефективності певної моделі 

діяльності. 

У випадку людської активності можливості ефективної діяльності 

визначає особистий потенціал індивіда, проявом якого є фізичний стан 

організму у загальному розумінні чи наявні компетентності, що 

визначаються вміння застосовувати знання для вирішення конкретних 

проблем. 

Відповідно спроможність людини можна аналізувати з урахуванням 

окремих аспектів її функціонування. Адже спроможність може стосуватися 

людського організму як цілого, що охоплює здатність організму 

функціонувати у довкіллі, чи окремих його систем, які проявляються у 

здатності виконувати певні функції, зокрема характерної для людини 

психологічної та суспільної спроможності. У цій ситуації як систему відліку 

для оцінки рівня спроможності можна прийняти відповідний у конкретних 

умовах стандарт, визначений рівнем сформованості певних рис. А 

неповноцінність можна трактувати як значне зниження здатності організму 

чи його частини щодо виконання своїх функцій. 

Важливою обставиною, що визначає місце людей у суспільстві з огляду 

на рівень неповноцінності, є наслідки, які проявляються у сепарації і 

дискримінації цих осіб, що реалізується у різних формах суспільної 
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практики. Суспільна позиція особи з особливими потребами зазвичай 

залежить від типу і ступеня неповноцінності та спродукованих суспільством 

статусних характеристик цих осіб у певній спільноті. У результаті особи з 

особливим потребами функціонують в умовах культурної депривації, 

джерело якої може бути відповідна організація суспільства у широкому 

значенні, у якому можна виокремити наявні стереотипи, забобони й 

упередження та неефективні інститути, завданням яких є реалізація 

соціальної політики. 

З огляду на це суттєвою передумовою виокремлення категорії осіб з 

особливим потребами у контексті аналізу соціального виключення є зв’язок 

неповноцінності як фактора виключення з багатьма симптомами виключення 

одночасно у таких сферах, як освіта, ринок праці, ринок ресурсів, доступ до 

установ чи суспільна активність. Відповідно вирішення проблем осіб з 

особливими потребами є складним медичним, суспільним і професійним 

заходом. Зазвичай це потребує організації комплексної реабілітації та 

врахування різних ситуативних чинників. 

Ефективним інструментом для дослідження проблем осіб з особливим 

потребами є моделі, які з усіма можливими застереженнями, ментальними 

уявленнями досліджуваного явища можуть використовуватися у процесі 

інтерпретації отриманих у ході дослідницького пошуку даних і 

формулювання висновків, які можливо перевірити експериментально. 

Багатогранність феномену  неповноцінності  породжує  проблеми з 

проектуванння моделі, яка представляє усі ключові аспекти цього явища. З 

огляду на це представлені у наукових джерелах моделі неповноцінності 

побудовані з особливим вираженням обраного прояву неповносправності, що 

становить основний критерій створюваної моделі. До найчастіше 

використовуваних моделей неповносправності належать такі моделі: 

медична, функціональна і соціальна. 

Базою для формування певної моделі є прийняте визначення 
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неповноцінності на основі певного критерію. Залежно від моделі ці 

визначення є такими: 

• для медичної моделі – це теоретична біологічна норма, для якої 

системою відліку є здорове і належним чином функціонуюче тіло; 

• для функціональної моделі – це теоретична функціональна норма, 

вираженням якої є рівень активності, ефективності і виконання соціальних 

ролей; 

•  для соціальної моделі – це теоретична соціальна норма, яка 

проявляється у суспільній партиципації й інклюзії (Wiliński, M., 2010, s. 18). 

Інтерпретація визначених моделей дозволяє відрізнити повноцінну 

особу від особи з неповноцінністю шляхом ідентифікації відношень між 

обраним нормалізованим критерієм і ситуацією особи з особливими 

потребами, визначеною через тип неповноцінності. Таким чином вказані 

відношення застосовуються у якісно різних випадках осіб з сенсорними, 

розумовими, руховими порушеннями. 

Схарактеризовані моделі можна також застосовувати у процесі 

реалізації стратегії підтримки осіб з особливим потребами. Однак з огляду на 

різне теоретичне підґрунтя, покладене в основу їх конструювання, 

обґрунтовані на їх підставі стратегії слід трактувати як взаємодоповнювані 

при одночасному забезпеченні суб’єктності бенефіціарів цих стратегій. 

Ефективна організація підтримки на користь осіб з особливим потребами 

потребує урахування характерних для цієї сфери дійсності суспільних 

чинників. Адже є потреба узгодити властиві для наведених вище моделей 

форми і засоби допомоги та особисту перспективу учасників у ході 

підтримки осіб з особливим потребами.  

У кожній з цих моделей йдеться про певні особливості, що формують 

комплексну систему підтримки осіб з особливим потребами. У медичній 

моделі формою підтримки є відповідні медичні процедури, які надають кадри 

з професійною підготовкою. У функціональній моделі форми допомоги 
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спрямовані на чинники, що допомагають адаптуватися до середовища, а у 

суспільній моделі – на боротьбу з упередженнями, які призводять до 

суспільного виключення осіб з особливим потребами, та на адаптацію 

середовища до потреб цих осіб. Водночас учасниками системи підтримки 

осіб з особливим потребами у медичній моделі є працівники служби охорони 

здоров’я, у функціональній моделі – люди, які перебувають у близьких і 

професійних зв’язках з особами з особливими потребами. Усі ці люди 

повинні розуміти особливості середовища, у якому вони функціонують, з 

урахуванням власної життєвої позиції. Визначені особливості моделей 

ілюструють складність і багатогранність ситуацій з метою забезпечення 

ефективної підтримки осіб з особливими потребами. 

 

 

2.3. Механізми протидії соціальному виключенню дорослих 

 

Результативне запобігання соціальному виключенню осіб з особливими 

потребами безпосередньо зумовлює необхідність дослідження передумов, що 

породжують це явище і вжиття заходів для вирішення цієї проблеми. Тому 

важливо дати відповідь на питання: які наслідки для суспільства має 

соціальне виключення? Відповідь на поставлене питання може становити 

підставу для визначення заходів, що здійснюються для обмеження 

негативних тенденцій, пов’язаних з загрозою соціального виключення осіб з 

особливими потребами. Якщо ж, як наголосив К. Фріске, процеси 

суспільного виключення мають універсальний характер і є результатом 

основних структуротворчих механізмів у суспільстві, то розуміння цих 

процесів є підставою для організації заходів, що обмежують суспільно та 

індивідуально небажані наслідки (Frieske, K., 1994, s. 1). 

При цьому слід враховувати, що діяльність на користь обмеження 

явища суспільної маргіналізації у широкому розумінні є похідною не лише 
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теоретичної чи методологічної орієнтації дослідників й організаторів цих 

заходів, але й визначається характерними для певної спільноти економічними 

умовами та поняттєвими рамками публічної дискусії (Frieske, K., 1994, s. 6). 

Водночас достатньо поширеним є твердження, що в основі багатогранного 

явища суспільної маргіналізації, яке слід відрізняти від феномену бідності і 

його суспільних наслідків, покладено не лише рівень фінансового 

забезпечення, але також відсутність доступу до культурних і матеріальних 

ресурсів, що визначають можливості участі у суспільному житті. 

Феномен маргіналізації можна аналізувати в аспекті культурного 

відчуження індивідів чи соціальних груп, або також з точки зору 

можливостей реалізації прав, які мають такі суб’єкти (Nowak, A., 2012, s. 17-

18). Водночас причини маргіналізації можна поділити на об’єктивні і 

суб’єктивні. Об’єктивні причини спродуковані суспільно-економічними та 

культурними умовами, а суб’єктивні виокремлено в особистому вимірі 

функціонування індивіда. Усі ці фактори зумовлюють специфіку визначення 

механізмів суспільного виключення. 

Аналізуючи різні підходи до означеної проблеми, А. Новак звертається 

до пропозиції Г. Сільвер, яка представляє явище суспільного виключення у 

широкій соціологічній, економічній, культурній і політичній перспективі 

(Silver, H., 1994, s. 6-7). Дослідниця зазначає, що поняття соціального 

виключення є неоднозначним, тому пропонує визначення з урахуванням 

трьох парадигм, які вона номінує вимірами солідарності, спеціалізації і 

монополії. Такий спосіб дослідження схематично представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

 Парадигми дослідження 

Парадигма 

солідарності 

↓ 

Парадигма 

спеціалізації 

↓ 

Парадигма 

монополії 

↓ 
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Матриця аналізу явища соціального виключення 

Джерело: Власна розробка, на основі праці Nowak, A. (2012). 

Zagrożenie wykluczeniem społecznym. 

 

Наведені характеристики солідарності, спеціалізації і монополії 

трактуються по-різному, а їхнє визначення ґрунтується на ідеях 

міждисциплінарного наукового дискурсу, зокрема на межі соціології та 

економіки. Кожен з цих дискурсів, які Г. Сільвер називає парадигмами, 

визначає сенс, причини і спосіб протидії суспільному виключенню. 

Безумовно, ці парадигми мають багато спільних характеристик, однак вони 

випливають з різних традицій мислення. У парадигмі солідарності соціальне 

виключення ідентифікується з розривом основних соціальних зв’язків 

індивіда із суспільством та порушенням «соціального порядку». За такого 

підходу важливими є традиції Дюркгеймської соціологічної школи та 

французької республіканської думки. У межах цієї парадигми здійснюється 

аналіз соціального виключення, з одного боку, як наслідку культурного, 

морального і нормативного порушення порядку суспільних відносин, а з 

іншого боку – як неминучого побічного ефекту групової солідарності, 

культурної єдності і колективної свідомості (у трактуванні Дюркгейма). 

Такий підхід дозволяє спостерігати і досліджувати соціальне виключення як 

наслідок різних причин – у ньому враховуються причини економічного 

характеру, але дослідження не обмежується лише ними. 

Парадигма спеціалізації Г. Сільвер ґрунтується на положеннях 

ліберальної і неоліберальної думки та супровідних ідеях ліберальних 

економічних шкіл. Головною причиною соціального виключення за такого 

 

Перспективи 

дослідження 

СОЦІОЛОГІЧНА 

ЕКОНОМІЧНА 

КУЛЬТУРНА 

ПОЛІТИЧНА 
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підходу вважаються насамперед порушення норм ринкової економіки та 

вільної взаємодії індивідів на конкурентному ринку, а також формування 

індивідуальних суспільних підходів всупереч моделі раціонального 

ринкового агента. Вказана у назві «спеціалізація» сприймається як ознака 

індивідів і соціальних груп, що ускладнює дотримання суспільної єдності  і 

призводить до нівелювання груп і виникнення нерівності та виключення як 

вторинного соціального ефекту. Вказаний аналітичний аспект ґрунтується на 

наданні відносно великої ваги індивідуальній поведінці, підходам і мотивації 

та самій мікроекономічній перспективі. Водночас врахування ідей 

інституційної школи економіки дозволяє включити до аналізу проблем 

суспільного виключення вплив інститутів на суспільні відносини. Парадигма 

спеціалізації не виключає зі сфери дослідження позаекономічних факторів, 

проте вони мають відносно менше значення. Ключовим за такого підходу є 

тісне поєднання поняття суспільного виключення з поняттям дискримінації, 

що розуміється як ускладнення чи унеможливлення індивідам участі у 

суспільному розподілі благ на рівних умовах. Вказана парадигма охоплює 

доволі цікаву концепцію «права умисної депривації» (англ. voluntary 

deprivation), яку слід розуміти як виокремлення у термінологічній сфері 

суспільного явища, що полягає у свідомому суспільному самовиключенні 

індивіда, а також надання цьому явищу нейтрального статусу. 

Третьою аналітичною парадигмою, яку пропонує Г. Сільвер, є 

парадигма монополії, що пов’язано з європейською «лівою» думкою, а також 

частково ґрунтується на марксистських підходах. Заявлені у трактуванні 

«спеціалізації» економічні міркування та їх аналітична роль у парадигмі 

«монополії» мають фундаментальний характер. Економічна теорія у 

контексті неліберальних чи відверто антиліберальних поглядів становить у 

цій парадигмі ключовий дослідницький інструментарій та теоретичний 

фундамент для усіх тверджень. Суспільне виключення сприймається як 

наслідок сегментації ринку праці, виникнення бар’єрів доступу до ринку 
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праці, ієрархізації суспільних груп на підставі доступу і розподілу праці та 

взаємопроникнення сфери економічного домінування і підпорядкування зі 

сферою політичного домінування і підпорядкування (йдеться про вплив 

класичного марксизму). 

Представлений аналіз парадигм свідчить про надзвичайну складність 

явища маргіналізації, що призводить до соціального виключення індивідів та 

соціальних груп. Ці процеси можна аналізувати у різних сферах, що 

потребує урахування взаємозв’язків та відношень, що ускладнюють 

моделювання таких процесів. Водночас дослідники звертають увагу на 

основоположне для суспільного виключення значення доступу до важливих 

для існування людини ресурсів, зокрема освіти і ринку праці. 

Проблему соціального виключення досліджують також у рамках інших 

концепцій, представлених у наукових джерелах. Наприклад, у моделі 

Р. Левітас авторка ідентифікує причини суспільного виключення у 

редистрибуційному, реінтеграційному чи моралізуючому вимірі. К. Фріске 

розглядає ці причини у культурній, структурній і конфліктній площині 

(Nowak, A., 2011, s. 30). У всіх цих проекціях можна виокремити спільні 

проблемні аспекти, що пов’язують визначені моделі та дозволяють 

розробляти стратегії підтримки людей, яким загрожує суспільне виключення. 

Багатогранність явища суспільної маргіналізації призводить до того, 

що воно складно піддається операціоналізації. К. Фріске наводить ряд 

основних показників, які слід враховувати у рамках здійснюваного 

дослідження цього феномену, зокрема: 

– низький дохід після урахування трансфертів при розподілі за 

віком, статтю, соціальним статусом, типом домогосподарства, майновим 

станом; 

– спосіб розподілу доходів; 

– період перебування у ситуації низьких доходів; 

– розрив у доходах по відношенню до середнього доходу; 
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– регіональна диференціація; 

– рівень довгострокового безробіття; 

– особи, які живуть у домогосподарствах, де ніхто не має роботи; 

– молодь, яка рано припинила здобування освіти; 

– середня прогнозована тривалість життя; 

– суб’єктивно визначений стан здоров’я (Frieske, K., 2011, s. 7). 

На цьому тлі заходи, здійснені з метою протидії соціальному 

виключенню, зосереджуються зазвичай на проблемах, які є вирішальними 

для рівня суспільної інтеграції індивідів. Нині вважається, що у 

капіталістичній формулі організації суспільства найважливішою соціальною 

проблемою є звільнення індивіда від обмежень, які унеможливлюють його 

вільний доступ до ринку праці (Sen, A., 2002, s. 21). В основі цієї ідеї 

А. Сена – загальноприйняте положення про основоположне значення для 

індивіда можливості суспільної інтеграції через працю. У цій ситуації 

загальноприйнятим провідним способом суспільної інтеграції є включення 

осіб, яким загрожує маргіналізація, до процесів суспільно організованої 

праці. 

Доведено, що ефективна протидія соціальному виключенню потребує 

реалізації відповідної соціальної політики,  проекція якої становить похідну від 

моделі функціонування держави. Основою такої моделі є політична система, 

спрямована на інституційний й економічний розвиток, підпорядкований 

створенню добробуту суспільства. На сьогодні класична модель держави 

загального добробуту зазнає трансформації на користь альтернативного підходу, 

основоположною рисою якого є активізація осіб, котрим загрожує виключення. 

Зміни зазнає підхід, що стосується способів підтримки, яка надається цим 

людям, – відхід від моделі пасивних соціальних трансфертів на користь 

мотивації і підтримки у процесі суспільної інтеграції (Karwacki, A., 

Kaźmierczak, T., Rymsza, M., 2014, s. 78-79). 

Важливим аспектом цього підходу є застосування принципу 
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індивідуалізації у процесі підтримки окремих категорій осіб, яким загрожує 

соціальне виключення, а також по відношенню до індивідів, які формують 

цю категорію. Це має особливе значення у випадку осіб з порушеннями 

інтелекту, які потребують індивідуального підходу у процесі соціальної 

інклюзії. Водночас активізації осіб, яким загрожує виключення, у випадку 

людей з порушеннями інтелекту реалізується через підтримувану зайнятість. 
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2.4. Психопедагогічна підтримка зайнятості осіб з особливими 

потребами 

 

Концепція підтримуваної зайнятості сформувалася на межі 70–80-х 

років ХХ ст. у США і Канаді як спосіб підтримки осіб з порушеннями 

інтелекту, а пізніше – й інших груп, яким загрожує маргіналізація на ринку 

праці з приводу труднощів з отриманням постійної занятості на відкритому 

ринку праці. 

У результаті зацікавлення цією формою підтримки осіб, яким загрожує 

соціальне виключення, виникло багато організацій, які займаються 

проблемами, у тому числі Європейський Союз підтримуваної зайнятості 

(англ. European Union of Supported Employment) у 1993 р. У документах цієї 

організації підтримувану зайнятість визначено як надання підтримки особам 

з особливим потребами та іншим групам виключених осіб з метою їх 

забезпечення та утримання оплачуваної зайнятості на відкритому ринку 

праці (European Union of Supported Employment, 20108, s. 16). Відповідно до 

цього визначення бенефіціарами підтримуваної зайнятості є передусім люди 

з особливими потребами з різними видами і ступенями неповноцінності, а 

також особи, яким загрожує суспільне виключення, і роботодавці. Ця форма 

є вираженням активної діяльності, що відповідає нормам Конвенції права 

неповносправних осіб, що була прийнята 13 грудня 2006 р., та інших 

правових актів, створених у рамках діяльності установ Європейського 

Союзу, перерахованих у Резолюції Європейського Парламенту від 30 

листопада 2017 р. щодо впровадження європейської стратегії у сфері 

неповносправності (2017/2127(INI)). 

Відповідно до принципів, визначених у ст. 3 Конвенції про права осіб з 

особливим потребами, цим особам необхідно забезпечити повну та 

ефективну участь у суспільстві і соціальну інтеграцію. Зокрема, це 
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передбачає заборону будь-якої дискримінації (ст. 2 Конвенції) з огляду на 

неповноцінність та право осіб з особливим потребами на працю на умовах 

рівності з іншими особами (ст. 27 Конвенції) (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, 2006). Водночас у законодавстві Європейського 

Союзу підкреслюється, що особи з особливим потребами мають право на 

конкретні гарантії для забезпечення їхньої соціальної та професійної 

інтеграції. Так, відповідно до норм, що вміщено у ст. 21 Хартії основних 

прав, заборонено будь-яку дискримінацію з огляду на неповносправність, а 

норма ст. 26 вказаної Хартії передбачає право осіб з особливим потребами 

використовувати засоби, що мають забезпечити їм самостійність, суспільну 

та професійну інтеграцію та участь у житті спільноти. Відповідно до прав, 

визначених у Хартії основних прав, норми Директиви Ради від 27 листопада 

2000 р. про встановлення загальних правил рівного ставлення у сфері 

зайнятості та професійної діяльності (2000/78/ЄС) передбачають, що гарантія 

дотримання принципу рівного трактування осіб з особливим потребами 

потребує забезпечення відповідного пристосування виробничого середовища. 

Це означає згідно зі ст. 5 наведеної вище Директиви, що роботодавці повинні 

вживати необхідних заходів, щоб там, де у конкретному випадку це 

необхідно, надавати можливість особам з обмеженими фізичними 

можливостями (інвалідам) отримати роботу, працювати або отримувати 

підвищення по службі або проходити навчання, якщо тільки такі заходи не 

накладають непропорційного навантаження на роботодавця. Таке 

навантаження не буде непропорційним, якщо воно достатньо 

компенсується заходами, які існують в рамках політики відповідної 

держави – члена ЄС по відношенню до осіб з обмеженими фізичними 

можливостями (інвалідів) (Директива Ради, 2000). 

З огляду на це підтримувану зайнятість слід трактувати як конкретну 

ініціативу для осіб, яким загрожує маргіналізація і суспільне виключення. 

При цьому слід виокремити характерні риси підтримуваної зайнятості, до 
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яких можна зарахувати: 

–  роботу із заробітною платою, відповідною до роботи, що 

виконується на відкритому ринку праці; 

–  залучення тренера праці для забезпечення працівнику постійної 

підтримки відповідно до індивідуальних потреб та у співпраці з роботодавцем. 

На думку Т. Маєвського, виникнення підтримуваної зайнятості 

пов’язане з потребою підтримки осіб з особливими потребами, зокрема у 

сфері працевлаштуванням, професійної адаптації у певному виробничому 

середовищі. Ця форма зайнятості виникла як альтернатива для 

працевлаштування осіб з особливим потребами на спеціальних 

підприємствах, які визначалися як спеціально створені заклади, які не 

забезпечують реалізації принципу соціальної інтеграції і не створюють умов 

для розвитку осіб з особливим потребами. Суттєвим аргументом на користь 

підтримуваної зайнятості є низькі показники зайнятості осіб з особливим 

потребами на відкритому ринку праці. 

Відповідно до концепції підтримуваної зайнятості варто враховувати 

потреби бенефіціарів, роботодавців, які мають переконатися у позитивному 

значенні цієї форми працевлаштування з точки зору господарської 

діяльності. Це пов’язано з необхідністю відповідної фізичної і суспільної 

підготовки виробничого середовища, враховуючи специфічні особливості 

працівників з особливими потребами та подолання пов’язаних з цим бар’єрів 

(Majewski, T., Miżejewski, C., Sobczak, W, 2007, s. 10-12). 

Представлені вище ініціативи послідовно втілюються у концепції 

інклюзивного розвитку, що в Європейському Союзі реалізується у процесі 

впровадження моделі сталого розвитку, метою якого є досягнення суспільної 

єдності. Йдеться про діяльність, спрямовану на інтеграцію суспільства 

шляхом дотримання норм і прав людини та забезпечення участі у 

суспільному та економічному житті осіб, яким загрожує маргіналізація і 

суспільне виключення. Важливим аспектом стратегії інклюзивного розвитку 



124 
 

є покращення життєвої ситуації людей, яким загрожує виключення, шляхом 

їхнього включення до виробничої, господарської системи, що генерує 

економічне зростання, та реальної участі у всіх проявах суспільного життя. 

При цьому варто зазначити, що запровадження концепції підтримуваної 

зайнятості має обґрунтовані підстави у  попередньому доробку організацій, які 

діють на користь цієї форми підтримки осіб, яким загрожує суспільне 

виключення. Зокрема, у межах діяльності Європейського Союзу підтримуваної 

зайнятості (EUSE) було розроблено стандарти і ефективної практики для 

підтримуваної зайнятості. Ці стандарти становлять підставу для організації 

діяльності тренера праці, який є ключовою ланкою в забезпеченні цієї форми 

працевлаштування осіб, які потребують підтримки. 

Важливим фактором, що верифікує прийняту стратегію, пов’язану із 

запровадженням концепції підтримуваної зайнятості, є досвід, отриманий 

внаслідок здійснених спроб реалізації цього проєкту. Методологічною 

основою такої діяльності можуть бути представлені Дж. Андерсеном 

філософські положення, що стосуються програми підтримки осіб, яким 

загрожує соціальне виключення, прийнятої і здійснюваної організацією 

«Triangle Women’s Housing Association Ltd.» у Північній Ірландії. В основу 

цієї ініціативи покладено ідею щодо значення праці у житті кожної людини. 

Вважається, що, окрім необхідності заробляти кошти, наявна потреба 

особистості щодо функціонування у сучасному суспільстві: праця становить 

підґрунтя для формування відчуття ідентичності і самоконтролю, є основним 

способом, через який люди виявляють свої соціальні ролі, вона забезпечує 

людям можливість інтеграції у суспільство дорослих осіб. Така орієнтація 

набуває особливого значення для осіб з порушенням інтелекту. З огляду на 

спеціальні освітні потреби ці особи наражаються на суспільну маргіналізацію 

й обмеження у виконанні цінних для суспільства ролей. Саме тому важливо 

докласти усіх можливих зусиль з метою створення умов для підготовки осіб з 

особливим потребами до участі у суспільному поділі праці через стабільне і 
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продуктивне працевлаштування. Це завдання трактується як фундаментальна 

мета кожного прогресивного суспільства, що передбачає визначення цих осіб 

як автономних індивідів, які можуть функціонувати у суспільстві відповідно 

до загальноприйнятих умов. Позбавлення їх цих можливостей трактується як 

серйозна соціальна несправедливість (Anderson, G., 1998). 

Життєва ситуація осіб, яким загрожує соціальне виключення, у сучасних 

суспільствах характеризується певними суспільно-політичними і 

економічними проблемами. Кількісно ця група цих людей становить важливу 

соціальну проблему, яка потребує вирішення у рамках реалізованої соціальної 

політики. Методологічним підґрунтям цієї політики є положення, що містяться 

у Загальній декларації прав людини ООН та в інших міжнародних і 

вітчизняних правових актах, які визначають напрями діяльності на користь 

осіб, що потребують допомоги у вирішенні своїх життєвих проблем. 

Пошук способів вирішення цих проблем полягає у спрямуванні 

соціальної політики на підтримку і вирівнювання шансів людей, яким 

загрожує суспільна маргіналізація. Водночас здійснювані заходи мають 

міститися у логіці функціонування сучасних суспільств в умовах 

капіталістичної економіки. Це потребує врахування витрат та втрачених 

можливостей, спричинених професійною пасивністю або виключенням на 

ринку праці. 

Однак з огляду на складність проблеми надзвичайно проблемно 

оцінити втрати, зумовлені відсутністю участі у забезпеченні ВВП. Здійснені 

у рамках діяльності Світового Банку дослідження підтверджують, що 

залежно від рівня розвитку ці втрати можуть сягати навіть кількох відсотків 

ВВП. Наприклад, у Канаді економічні втрати, зумовлені неповносправністю, 

оцінено на рівні від 6,7% до 8,7% ВВП (за даними 1993 р.) (Buckup, S., 2013, 

s. 20). При цьому доцільно звернути увагу на те, що ці дані не можна 

безпосередньо екстраполювати на інші держави, у яких використовуються 

різні способи визначення соціальної дезадаптації, а спосіб вирішення цих 
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проблем залежить від рівня економічного розвитку цієї держави і поточних 

показників кон’юнктури. 

У дослідженнях, що стосуються економічних наслідків  виключення  осіб 

з особливим потребами з ринку праці, ключовим питанням є оцінка зумовлених 

цим макроекономічних збитків. При цьому вважається, що  рівень таких збитків 

є функцією зниженої продуктивності цих осіб, причину якої варто вбачати у 

їхньому обмеженому особистому потенціалі, що призводить до їхньої меншої 

професійної активності. Водночас дослідники звертають увагу на те, що рівень 

продуктивності осіб з особливим потребами можна стимулювати, створюючи 

сприятливе середовище. Це означає, що інвестиції в адаптацію виробничого 

середовища до потреб осіб з особливим потребами мають економічний сенс 

(Buckup, S., 2013, s. 85). 

Економічні наслідки професійної пасивності безпосередньо впливають 

на спосіб функціонування суспільства, зокрема, на життєву ситуацію осіб,  

причетних  до цього  явища. Йдеться про обставини, в умовах яких загроза 

маргіналізації стає не лише проблемою індивіда, але й соціальною 

проблемою, коли внаслідок сильного зворотного зв’язку загальна соціальна 

ситуація визначає умови життя і функціонування індивіда. 

Відповідно основною перспективою індивідів в умовах соціальної 

інклюзії є створення умов для максимально повної участі у житті спільноти, 

основоположним аспектом якої є працевлаштування як спосіб запобігання 

депривації/дискримінації в економічній, політичній і соціальній сферах. 

Недостатність можливостей у цій сфері людської активності становить 

основний бар’єр для включення у процес соціальної активності осіб, яким 

загрожує соціальне виключення. З огляду на це будь-яку дію, що 

здійснюється з метою усунення таких перешкод, можна трактувати як 

відповідну до принципу суспільної єдності. 

У цьому контексті підтримувана зайнятість спрямовується на 

обмеження соціальної депривації осіб, яким загрожує виключення, зокрема, у 
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випадку накопичення порушень, прикладом чого є стан людей з особливими 

потребами. Водночас слід усвідомлювати, що маргіналізація осіб, яким 

загрожує суспільне виключення шляхом їх усунення з ринку праці, має свої 

макроекономічні наслідки, які призводять до значного зниження ВВП. 

Проблемою залишається можливість максимально точного визначення 

макроекономічних наслідків, пов’язаних з рівнем залучення осіб з 

порушеннями інтелекту до забезпечення національного доходу. Адже 

професійна пасивність осіб з порушеннями інтелекту пов’язана з певним 

зниженням ВВП. Однак вплив цієї ситуації на рівень ВВП дуже складно 

оцінити. У Польщі, у рамках реалізації проєкту «Тренер праці у підвищенні 

зайнятості осіб з особливим потребами» було здійснено спробу оцінки 

економічних і соціальних наслідків, пов’язаних зі збільшенням рівня 

зайнятості осіб з особливим потребами. Попри обмежені рамки впливу цього 

проєкту, отримані розрахунки демонструють незначне зростання ВВП, 

зумовлений зростанням кількості зайнятих осіб. При цьому варто пам’ятати, 

що, окрім очікуваних економічних наслідків, важливою метою підтримуваної 

зайнятості є досягнення соціальних наслідків, пов’язаних з обмеженням 

професійної пасивності осіб з зі спеціальними освітніми потребами. У 

висновках цього звіту привернуто увагу до того, що проведене оцінювання 

альтернативних заходів демонструє, що підтримувана зайнятість є рішенням, 

впровадження якого у наявних умовах буде більш ефективним, ніж 

застосування інших варіантів (Matczak, M., Zalasiński, T., Najbuk, P., 

2015, s. 58). 
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2.5. Правові аспекти протидії маргіналізації і суспільному 

виключенню 

 

Відповідно до індивідуалістської концепції права людини є 

вродженими і випливають з її первинної природи по відношенню до держави. 

Прийняття такого підходу має основоположне значення для встановлення 

зв’язку між правами людини, що у результаті означає, що окремі правові 

акти не встановлюють прав людини, а підтверджують їх існування і 

визначають обов'язки держави, необхідні для їх захисту. У Конституції 

Республіки Польщі чітко наголошено на індивідуалістській концепції прав 

людини, що виражається у наданні ключової ролі правам індивіда та 

службовій ролі держави щодо суспільства. Такий підхід має основоположне 

значення щодо інвалідності та трактування осіб з інвалідністю суб'єктним 

чином. Адже йдеться про подолання стереотипу сприйняття осіб з 

особливими потребами, що дозволяє обмежувати їхню свободу і права. У цій 

ситуації практичною проблемою є таке застосування права, що забезпечує 

усім громадянам, у тому числі особам з особливими потребами, суб'єктну 

позицію у публічному житті. У цьому контексті слід звернути увагу на 

сприйняття прав людини у негативному аспекті як інструменту захисту 

індивіда від свавільного поводження з боку державних органів та у 

позитивному аспекті, що визначає обов'язки держави у сфері захисту 

конкретних прав індивіда. Це надзвичайно важливо для забезпечення 

належного стандарту захисту прав людини (Czepek, J., 2014, s. 17). 

У визначеному контексті ознайомлення з правовими актами, які 

формують простір для ініціатив, що забезпечують активну підтримку 

маргіналізованих і суспільно виключених осіб, є важливим елементом 

підтримки діяльності заради інтеграції і суспільного включення цих осіб. 

У переліку правових актів, у яких містяться норми щодо цієї проблематики, 
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можна виокремити правові норми загальносвітового, міжнародного 

і вітчизняного масштабу. 

Важливим документом програмного характеру є «Загальна 

декларація прав людини» ООН 1948 р. У цьому документі, що має характер 

резолюції, наголошується на значенні права кожної людини на свободу і 

безпеку у широкому розумінні незалежно від будь-якої відмінності між 

людьми. Важливість цього документу виявляється у його впливі на 

поширення і дотримання прав людини на світі. 

Програмним документом, що стосується осіб з особливими потребами, 

яким особливо загрожує маргіналізація і суспільне виключення, є 

«Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» 

ООН 1993 р. Попри те, що цей документ не має обов'язкового характеру, 

автори документу висловлюють впевненість, що ці правила можуть бути 

фактором, який створює «сильні моральні і політичні зобов'язання з боку 

держав для здійснення заходів з метою забезпечення рівних можливостей для 

осіб з інвалідністю». Ці заходи мають бути спрямовані на сфери з 

вирішальним значенням для якості життя і досягнення повного залучення і 

рівності. У цьому документі також звертається увага на потребу підтримки 

інших категорій осіб, яким загрожує маргіналізація і суспільне виключення. З 

перспективи заходів на користь запровадження концепції підтримуваної 

зайнятості важливі положення стосуються утвердження позицій осіб з 

особливими потребами таким чином, щоб вони почали ефективно 

реалізовувати свої права, зокрема у сфері працевлаштування. Державні 

інститути мають активно підтримувати інтеграцію осіб з особливими 

потребами на вільному ринку праці. У цих програмах слід передусім 

передбачити заходи на користь проектування і пристосування робочих місць 

таким чином, щоб вони були доступні для осіб з різними типами особливих 

потреб, та організацію відповідних тренінгів і постійну підтримку, 

наприклад, шляхом забезпечення особистого асистента – тренера праці. 
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(«Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» ООН, 

1996). 

Подібні напрями заходів визначено у Конвенції прав осіб 

з інвалідністю ООН, текст якої було прийнято Загальною Асамблеєю 

Організації Об'єднаних Націй у 2006 р. У Конвенції було підтверджено право 

осіб з інвалідністю на працю на рівних засадах з іншими особами у робочому 

середовищі, яке має відкритий характер, не виключає осіб з особливими 

потребами і є доступним для них (Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych 

ONZ, 2006). 

У Європі документом, у якому враховано норми, що безпосередньо 

стосуються осіб з особливими потребами, є «Європейська соціальна 

хартія». У ст. 15 Хартії наголошено на необхідності забезпечення таким 

особам консалтингу, підготовки і професійного навчання, професійної 

і соціальної реабілітації і реадаптації (Europejska Karta Społeczna Є, 1996). 

У державах Європейського Союзу документом, норми якого 

стосуються прав людини, є «Хартія основних прав ЄС». Норми ст. 26 

Хартії підтверджують право осіб з особливими потребами використовувати 

засоби, які мають забезпечити їм самостійність, соціальну і професійну 

інтеграцію та участь у житті суспільства (Europejska Karta Społeczna Є, 1996). 

Проте правовим актом, що визначає конкретні напрямки законотворчої 

діяльності у державах Європейського Союзу, визначено директиви. У 

 Директиві 2000/78/ЄС, якою встановлено загальні рамкові умови рівного 

підходу у сфері працевлаштування і праці, містяться норми щодо осіб з 

особливими потребами у сфері здійснюваних заходів, метою яких є надання 

особам з особливими потребами можливості доступу до праці і професійного 

розвитку (Dyrektywa R-dy/2000/78/ЄС, 2000). 

В окремих державах юридичний статус кожного громадянина 

визначають норми, що містяться у державних правових нормах. Зокрема, 

у Польщі норми Конституції Республіки Польщі гарантують кожному 
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громадянину: 

1) право на працю, охорону праці і нагляд за умовами виконання праці 

– Ст. 24, 

2) свободу вибору і реалізації професії та вибору місця праці – Ст. 65, 

3) заборону на дискримінацію у політичному, соціальному 

й економічному житті з будь-яких причин. 

Натомість на практиці правову ситуацію громадян визначають норми в 

правових актах нижчого рівня, передусім у законах і розпорядженнях. 

Закони, що ухвалюються, мають відповідати конституції, а всі інші правові 

акти – законам. 

Основними актами, що визначають правові засади охорони праці, 

у яких містяться норми щодо осіб з особливими потребами й інших 

соціальних груп, яким загрожує дискримінація на ринку праці, є такі правові 

акти: 

 закон від 24 червня 1974 р. Трудовий кодекс (Вісник Законів 

за 1974 р., № 24, поз. 141 з пізн. зм.), 

 закон від 20 квітня 2004 р. про популяризація працевлаштування 

й установи ринку праці (Вісник Законів за 2008 р., № 69, поз. 415 

з пізн. зм.), 

 закон від 27 серпня 1997 р. про професійну і соціальну 

реабілітацію та працевлаштування осіб з особливими потребами 

(Вісник Законів за 2008 р., № 14, поз. 92 з пізн. зм.), 

 закон від 17 грудня 1998 р. про пенсії і виплати з Фонду 

соціального страхування (Вісник Законів за 1998 р., № 162, 

поз. 1118 з пізн. зм.), 

 закон від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу (Вісник 

Законів за 2004 р., № 64, поз. 593 з пізн. зм.), 

 Хартія прав осіб з особливими потребами. 

Зокрема, у Трудовому кодексі, у нормі, що міститься у ст. 11
3
, вказано, 
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що будь-яка дискримінація у працевлаштуванні, пряма чи непряма, зокрема з 

огляду на стать, вік, інвалідність, расу, релігію, національність, політичні 

переконання, приналежність до профспілки, етнічне походження, 

віровизнання, сексуальну орієнтацію, а також з огляду на працевлаштування 

на визначений чи невизначений строк, або на повну чи неповну ставку – є 

неприпустимою. Водночас у нормі ст. 123 Закону про популяризацію 

працевлаштування й установи ринку праці щодо відповідальності за 

дискримінаційні практики визначено санкції, що випливають із застосування 

таких практик: «На того, хто з огляду на стать, вік, інвалідність, расу, 

релігію, національність, політичні переконання, етнічне походження, 

віровизнання чи сексуальну орієнтацію відмовить у працевлаштуванні 

кандидату на вільне робоче місце чи місце професійної підготовки, 

накладається штраф у розмірі не менше, ніж 3000 злотих». 

Основним правовим актом, норми якого регулюються об'єктивні і 

суб'єктивні рамки та функцію системи реабілітації, є Закон про професійну і 

соціальну реабілітацію та працевлаштування осіб з особливими потребами. У 

нормах вказаного закону визначено типи і форми послуг, які надаються з 

метою задоволення професійних і соціальних потреб осіб зособливими 

потребами. 

Важливим програмним документом є Хартія прав осіб з особливими 

потребами, прийнята ухвалою Сейму Республіки Польщі у 1997 р. У цьому 

документі Сейм РП наголошує на праві осіб з особливими потребами на 

незалежне, самостійне й активне життя та на недопустимості дискримінації 

цієї категорії осіб. Серед інших важливих проблем звернено увагу на право 

осіб з особливими потребами на працю на відкритому ринку праці відповідно 

до кваліфікацій, освіти і можливостей та використання професійного 

консалтингу і посередництва, а коли цього вимагають ступінь інвалідності і 

стан здоров'я – на право на працю в умовах пристосованих до потреб осіб з 

інвалідністю. 
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З перспективи прагматики соціального життя ключове значення має 

реальне дотримання задекларованих у багатьох актах прав, які належать 

особам, котрим загрожує маргіналізація і соціальне виключення, зокрема 

особам з особливими потребами. Це означає, що основною проблемою у 

застосуванні цього права є використання наявних правових інструментів для 

ефективної підтримки. 

 

 

2.6. Зарубіжний досвід організації підтримуваної зайнятості  в 

окремих європейських країнах 

 

Ефективне запровадження концепції підтримуваної зайнятості як 

способу створення інклюзивного суспільства потребує розробки і реалізації 

стратегії, що забезпечує досягнення поставлених цілей. В умовах, що 

характеризують сучасне розвинуте суспільство, де одним із важливих 

загальних постулатів є політика соціальної єдності, це вимагає врахування 

факторів, що стимулюють ці процеси, і окреслення їх значення для теорії і 

практики здійснюваних заходів. У ситуації, коли ідея і практика 

підтримуваної зайнятості має зараз транснаціональний характер, досвід, 

здобутий в окремих державах, і його поширення може забезпечити 

удосконалення цього процесу. 

У цьому контексті важливо схарактеризувати структуру, форми, 

методи і засоби, що застосовуються у межах реалізації концепції 

підтримуваної зайнятості, здійснити порівняння й оцінку заходів, що 

реалізуються в окремих державах з метою підтримки підтримуваної 

зайнятості. На основі функціонального аналізу було схарактеризовано   

досвід застосування цієї форми підтримки людей, яким загрожує 

маргіналізація та суспільне виключення. Крім того, вивчення зарубіжного 

досвіду уможливило формулювання корисних рекомендацій щодо 
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можливостей застосування конструктивних ідей на практиці. 

Складність і комплексний характер суспільних змін зумовлює те, що 

ефективним способом аналізу стає системний підхід. За такого підходу 

проблему підтримуваної зайнятості можна трактувати як систему зі слабо 

визначеною структурою, для якої належними способом ідентифікації 

структури і способу функціонування є системний аналіз. У рамках такого 

аналізу здійснюється визначення цілей і способів їх досягнення у рамках 

наявних структурних рішень та прогнозуються можливості розвитку з 

урахуванням шансів і загроз для здійснюваного проекту. У випадку 

порівняльних досліджень доцільно застосувати метод креативного 

порівняння, зокрема щодо принципів та напрямів реалізації концепції 

підтримуваної зайнятості. За такого підходу основоположним питанням є 

забезпечення доступу до інформації з метою ефективного процесу навчання 

як умови створення інноваційних рішень тих проблем, які виникають.  

Такий спосіб аналізу графічно представлено на рис. 4. 

                

Рис 4. Модель креативного порівняння (авторська розробка) 

 

Представлена на рис. 4 модель вказує на взаємозв'язок та зворотній 
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зв'язок між окремими елементами процесу креативного порівняння. Це 

означає, що між цими елементами відсутній простий причинно-наслідковий 

зв’язок, а їхні впливи слід розглядати сумарно. 

У випадку підтримуваної зайнятості стратегічні напрями діяльності для 

забезпечення ефективного досягнення цілей цієї концепції визначено у 

документах Європейського Союзу щодо підтримуваної зайнятості, у роботах 

зарубіжних дослідників. У дослідженнях вказується, що підтримка осіб, яким 

загрожує маргіналізація і суспільне виключення, шляхом застосування 

заходів, спрямованих на забезпечення доступу до праці і утримання робочого 

місця на вільному ринку праці, має здійснюватися на підставі 

основоположних цінностей і принципів та етичних рекомендацій для осіб, які 

надають послуги у сфері підтримуваної зайнятості.  

До них належать: 

 індивідуальність – що виражається у сприйнятті особи, якій 

надається підтримка, як унікального індивіда; 

 повага – як основа зміцнення почуття власної гідності 

бенефіціара підтримуваної зайнятості; 

 суб'єктивізація та самовизначення і свідомий вибір з урахуванням 

власних преференцій і прийняття відповідальності за прийняті рішення; 

 конфіденційність інформації, пов'язаної із впровадженням 

процедури підтримуваної зайнятості; 

 гнучкість надання послуги завдяки використанню принципу 

індивідуалізації; 

 доступність послуги у сфері підтримуваної зайнятості (Europejska 

Unia Zatrudnienia Wspomaganego, 2013).  

Водночас провідною ідеєю, що покладено в основу заходів, які 

вживаються у цій сфері, є переконання, що запорукою успіху у сфері 

професійної активізації та інтеграції людей, яким загрожує маргіналізація та 

суспільне виключення, у тому числі осіб з особливими потребами, є 
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насамперед визнання їх статусу. Отримавши статус особи, яка потребує 

підтримки, такий індивід може отримати право на відповідну допомогу у  

сфері пошуку праці і професійної підготовки. Зокрема, у випадку 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості ключовим елементом підтримки є 

послуга, яку надає тренер праці. 

Попередній досвід у сфері запровадження концепції підтримуваної 

зайнятості становить основу для оптимізації заходів у її реалізації. Цей досвід 

може становити джерело інформації, що забезпечує прийняття вдалих рішень 

на макрорівні – щодо системного впровадження певного заходу, так і на 

мікрорівні – щодо вирішення проблем, які стосуються конкретної ситуації 

бенефіціара підтримуваної зайнятості. 

З огляду на вищезазначене важливим є аналіз досвіду реалізації цієї 

місії в окремих державах. Вивчення і популяризація конструктивного досвіду 

зарубіжних країн є важливою передумовою для креативного вирішення тих 

оперативних проблем, які виникають.  

У Рекомендаціях № 168 Міжнародної організації праці зазначено, що 

особи з інвалідністю повинні отримувати рівні можливості та ставлення, 

коли йдеться про доступність зайнятості, можливості збереження роботи та 

професійне зростання; при цьому робота, наскільки це можливо, повинна 

відповідати особистому вибору цих осіб та враховувати їхню індивідуальну 

придатність до такого виду зайнятості. Таке працевлаштування включає 

варіанти роботи на відкритому ринку праці, які відповідають індивідуальним 

можливостям інвалідів та є доступними і для осіб, що не мають інвалідності 

(Міжнародний досвід щодо забезпечення рівних можливостей особам з 

інвалідністю на ринку праці https://ourlife.in.ua/inopressa/1902-mzhnarodniy-

dosvd-schodo-zabezpechennya-rvnih-mozhlivostey-osobam-z-nvaldnstyu-na-

rinku-prac.html) 

Для людей з інвалідністю, які через власний вибір і/або з причин 

невідповідності не можуть бути працевлаштовані на відкритому ринку праці, 

https://ourlife.in.ua/inopressa/1902-mzhnarodniy-dosvd-schodo-zabezpechennya-rvnih-mozhlivostey-osobam-z-nvaldnstyu-na-rinku-prac.html
https://ourlife.in.ua/inopressa/1902-mzhnarodniy-dosvd-schodo-zabezpechennya-rvnih-mozhlivostey-osobam-z-nvaldnstyu-na-rinku-prac.html
https://ourlife.in.ua/inopressa/1902-mzhnarodniy-dosvd-schodo-zabezpechennya-rvnih-mozhlivostey-osobam-z-nvaldnstyu-na-rinku-prac.html
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зазвичай створюються альтернативні форми зайнятості – захищені або 

підтримані. У різних країнах існують різні варіанти такої зайнятості, що 

визначаються такими факторами як традиції та культура, економічні та 

соціальні умови, умови ринку праці, система соціального забезпечення, 

доступність кваліфікованого персоналу та вплив упорядників, включаючи 

організації інвалідів. 

Стратегія трудової інтеграції людей з інвалідністю у країнах 

Європейського Союзу  набуває дедалі більшого розвитку  

Робота реабілітаційних служб ґрунтується на уявленні, що люди з 

інвалідністю, які мають бажання працювати  на спеціалізованих 

підприємствах, попередньо потребують додаткового навчання, перш ніж 

вони зможуть отримати роботу на відкритому ринку праці. Таке 

підтримуване працевлаштування забезпечує реальну можливість для 

людей з різними формами інвалідності працювати в умовах відкритого ринку 

праці. Це також стосується людей з особливостями розвитку та психічними 

захворюваннями, які в окремих країнах практично повністю виключені з 

трудових відносин. 

Слід підкреслити, що у країнах ЄС існує достатньо велика кількість 

програм підтримуваної зайнятості для людей з інвалідністю. Кожна з 

програм розрахована на різну тривалість та має свій часовий проміжок 

працевлаштування її учасників. Громадяни ЄС мають можливість 

скористатися  значним спектром програм підтримуваної зайнятості. Кожна з 

них потребує різної тривалості,  у кожному випадку люди з інвалідністю 

мають  реальний шанс отримати гідну роботу. 

Наведемо приклади. 

Так, у Португалії особи з інвалідністю зазвичай проходять 4-річну 

програму працевлаштування. По закінченні цього терміну вони не можуть 

офіційно залишатися її учасниками, однак служба підтримуваної зайнятості 

допомагає їм знайти інші форми підтримки. В Португалії є програми, не 
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обмежені за часом, вважається, що для їх учасники потребують підтримки 

тривалий період після отримання роботи. 

В Іспанії звичайна тривалість роботи з претендентом на посаду складає 

9 місяців. Однак здобувач може легку вступити на ще один 9-місячний курс і, 

таким чином, отримати додаткову підтримку. 

В Ірландії рекомендована тривалість програми становить 18 місяців, 

але використовується гнучкий підхід, і люди з психічними проблемами часто 

залишаються на більш тривалий термін. Крім того, якщо, наприклад, через 4 

роки здобувач втрачає роботу, то він може знову стати учасником програми 

працевлаштування залежно від причин, за якими втратив роботу. 

У Нідерландах фінансування здобувача за програмою підтримуваної 

зайнятості триває 3 роки. Тоді як у Шотландії здобувачі мають таку 

підтримки стільки, допоки вона їм необхідна. Статистичні дані однієї з 

шотландських служб показують, що у середньому період між першою 

співбесідою та стажуванням становить 2-3 місяці, а середній час між 

початковою співбесідою та працевлаштуванням (з підтримкою або без) – 4-6 

місяців. 

Праця куратора (тренера праці підтримуваної зайнятості) у Фінляндії 

сплачується протягом 60 днів (включаючи моніторинг). Якщо за цей час не 

буде досягнуто результату (факт працевлаштування), то здобувач 

повертається до реабілітаційної служби. При необхідності люди з 

проблемами під час навчання і з психічними захворюваннями можуть 

отримати додатковий час. Період достатньо легко подовжити, особливо якщо 

претендент помітно прогресує. У програмах працевлаштування, наданих 

муніципалітетом, люди зі складнощами в навчанні можуть «залишитися 

назавжди», тобто отримувати постійну підтримку без обмеження за часом. У 

Норвегії здобувачі можуть отримувати підтримку протягом 3 років 

максимум, лише у виняткових випадках вона може бути продовжена ще на 6 

місяців (таблиця 2) (Підтримувана зайнятість для людей з інвалідністю в ЄС: 
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час та можливості http://prava-lyudyny.org/pidtrymuvana-zajnyatist-dlya-lyudej-

z-invalidnistyu-v-yes-chas-ta-mozhlyvost/). 

  

http://prava-lyudyny.org/pidtrymuvana-zajnyatist-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-v-yes-chas-ta-mozhlyvost/
http://prava-lyudyny.org/pidtrymuvana-zajnyatist-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-v-yes-chas-ta-mozhlyvost/


140 
 

 

Таблиця 2. 

Тривалість програми підтримуваної зайнятості для людей  

з інвалідність у країнах ЄС  

Країна  Тривалість програми 

Португалія  4 роки 

Іспанія  9 місяців 

Ірландія  18 місяців 

Нідерланди  3 роки 

Шотландія  4-6 місяців 

Норвегія  60 діб 

Фінляндія 3 роки 

 

У контексті нашого дослідження цікавою є статистика України. 

За даними Міністерства соціальної політики, станом на 01.01.2018 р. в 

Україні на державному обліку перебувало 1 341 900 осіб з інвалідністю 3 

групи працездатного віку. 3 група є найбільш працездатною з числа осіб з 

інвалідністю з мінімумом застережень та обмежень щодо характеру та обсягу 

виконуваної роботи. Частка працюючих представників цієї групи перевищує 

35% та становить 475 159 осіб. Роботодавцям найлегше працевлаштувати 

людей з третьою групою,  оскільки практично немає потреби створювати 

відповідні умови, часто такі пристосування потребують мінімум ресурсів, а 

людина може працювати за звичайним графіком (В Україні рівень безробіття 

серед осіб з інвалідністю 3 групи становить понад 64% http://prava-

lyudyny.org/v-ukrayini-riven-bezrobittya-sered-osib-z-invalidnistyu-3-grupy-

stanovyt-ponad-64/). 

У США за останні 20 років індивідуальне працевлаштування та 

підтримка осіб з інвалідністю  (Individual Placement and Support IPS) набуло 

активного розвитку та поширення. Наприклад,  у Рiчмонді (штат Віржинiя) 

http://prava-lyudyny.org/v-ukrayini-riven-bezrobittya-sered-osib-z-invalidnistyu-3-grupy-stanovyt-ponad-64/
http://prava-lyudyny.org/v-ukrayini-riven-bezrobittya-sered-osib-z-invalidnistyu-3-grupy-stanovyt-ponad-64/
http://prava-lyudyny.org/v-ukrayini-riven-bezrobittya-sered-osib-z-invalidnistyu-3-grupy-stanovyt-ponad-64/
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ще у 1986 р. створена та успiшно працює дотепер товариство підтриманої 

зайнятості осіб з обмеженими можливостями SEV (Supported Employment of 

Virginia). Це приватна неприбуткова організація, яка орієнтована на надання 

допомоги особам з вадами здоров'я для підготовки, отримання та підтримки 

«інтегрованих, конкурентоздатних працівників, які отримують зарплатню» 

(Supported Employment of Virginia / URL: www.supported-employment.com 

Дата звернення: 15.01.2018 р.). Тобто комплексний підхід, який є полiтикою 

цiєї органiзації, до пiдготовки осiб з обмеженими можливостями до певного 

виду трудової дiяльності також входить до компетенції даної органiзації, є, 

на нашу думку, надзвичайно важливими у вирiшенні питання їх подальшого 

працевлаштування. 

Канада є соціально орієнтованою державою, яка через діяльність 

державних та недержавних інституцій  прагне створити умови та можливості 

для реалізації прав усіх категорій населення. Водночас на рівні уряду 

усвідомлюється наявність низки бар’єрів між особами з обмеженими 

можливостями та суспільством, що заважають реалізації низки прав і свобод 

цих осіб. Наприклад, у 2018 р. Міністром науки і Міністром спорту та з 

питань осіб з обмеженими можливостями було презентовано близько 600 

затверджених проектів загальною вартістю 15,5 млн. доларів. Міністр  

зазначила, що і держава, і суспільство будуть мати користь від того, що в 

життєдіяльність суспільства включені всі його члени, а проекти, ухвалені в 

рамках діяльності Фонду забезпечення доступності, спрямовані реалізацію 

цієї ідеї. Зацікавленість  діяльністю Фонду щороку зростає, завдяки чому 

громадяни Канади, які мають інвалідність, можуть повною мірою брати 

участь у житті громади, а також отримувати робочі місця (Disability in Canada 

and around the world. Imagine not being able to participate fully in everyday life. 

Rick Hansen Foundation. / Назва з екрану. – URL: www.rickhansen.com/Our-

Work/Accessibility-Certification-Program Дата звернення: 16.02.2020 р.). 

Досвід запровадження концепції підтримуваної зайнятості охоплює: 

http://www.supported-employment.com/
http://www.rickhansen.com/Our-Work/Accessibility-Certification-Program
http://www.rickhansen.com/Our-Work/Accessibility-Certification-Program
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 прийняті в окремих державах організаційні рішення, 

 бенефіціарів підтримуваної зайнятості, 

 способи підтримки працівників і роботодавців, 

 способи фінансування проекту, 

 процедуру підготовки тренерів праці, 

 вдалі практики. 

Аналіз досвіду окремих європейських державах підтвердив достатньо 

диференційовані способи вирішення організаційних й операційних проблем 

щодо підтримуваної зайнятості. Ця форма працевлаштування реалізовується 

у рамках державних програм (Австрія, Люксембург, Норвегія, Швеція), а 

також у децентралізованій формі (Чехія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, 

Іспанія, Великобританія) за участі державних і приватних суб'єктів, зокрема 

місцевих служб зайнятості. 

Підтримувана зайнятість в окремих державах спрямована на різні 

категорій бенефіціарів. Наприклад, в Австрії це молодь віком до 24 років без 

атестату про шкільну освіту або така, що передчасно покинула етап 

формальної освіти, особи з розладами соціальної сфери й емоційними 

відхиленнями та особи з особливими потребами. Водночас у Данії, Франції, 

Фінляндії, Швеції та більшості європейських країн цільовими групами цієї 

форми зайнятості є особи з особливими потребами, у яких виникають 

труднощі у доступі до працевлаштування на відкритому ринку праці. 

Наведемо перелік категорій осіб, яким надаються послуги підтримуваної 

зайнятості в окремих європейських державах (Cytowska, 2013.): 

 особи з різними типами інвалідності у віці 13-65 років (Австрія, 

Франція); 

 молодь до 24 років без атестату про закінчення школи або зі 

слабкою професійною підготовкою, із розладами соціальної сфери (Австрія, 

Німеччина); 
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 особи, яким загрожує суспільна маргіналізація, у тому числі 

неповносправні особи (Чехія); 

 особи з обмеженою функціональністю, готові розпочати роботу 

(Ірландія, Швеція); 

 довготривалі безробітні з огляду на психічні розлади (Фінляндія, 

Данія); 

 Особи, які декларують особливі потреби (Великобританія). 

Інструменти підтримки працівників, працевлаштованих у системі 

підтримуваної зайнятості, переважно є подібними й охоплюють: 

 допомогу у сфері транспорту, 

 консалтинг з питань кар'єри, 

 особисту підтримку на робочому місці,  

 пільговий доступ до пропозицій працевлаштування, 

 гнучкі умови праці, 

 захист від звільнення. 

Обсяг послуг, що надаються, є диференційованим у певній державі, де 

вони надаються. Підтримка, що забезпечується, зазвичай стосується 

ідентифікації і професійної преференції, пошуку роботодавця і забезпечення 

інтеграції на роботі та на робочому місці. У цій ситуації в окремих 

європейських державах маємо справу здиференційованим обсягом послуг, 

які надає тренер праці, й обсягом вимог, що стосуються рівня його 

кваліфікації. Наприклад, в Австрії тренер надає послугу впродовж відносно 

короткого періоду, маючи підтримку асистента, який допомагає клієнту 

впродовж періоду до 12 місяців. При цьому немає вимоги, подібно як і у 

Німеччині, щодо формальної підготовки тренерів й асистентів до виконання 

тренерської праці. Водночас у Чехії клієнт може отримати підтримку на 

період від двох до трьох років, а тренери мають брати участь у 

сертифікованому Міністерством праці і соціальних питань курсі 

підтримуваної зайнятості в обсязі 200 годин, який організовує Чеський союз 
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підтримуваної зайнятості. У Фінляндії тренер праці може отримати диплом у 

результаті проходження підготовки / навчального курсу.  

Окрім цього, Фінська національна освітня рада затвердила напрям 

підготовки тренера праці, на який могли зареєструватися студенти першого 

курсу у 2012−2013 рр. Також в Ірландії навчання з підготовки тренерів праці 

не є уніфікованим і охоплює як прискорені кількаденні курси, так і 

кількамісячні зі сертифікатом. Натомість у Данії, Франції, Італії немає 

жодних національних програм підтримки зайнятості, але є багато ініціатив, 

що виконують подібні функції (Gałęziak, J., 2013, s. 6-24).  

Важливим фактором реалізації концепції підтримуваної зайнятості є 

системні рішення. У європейських державах немає уніфікованих рішень у цій 

сфері. Йдеться про рішення, що реалізуються на державному рівні. 

Наприклад, в Австрії реалізується національна програма підтримуваної 

зайнятості «Begleitende Hilfen, у Фінляндії – державна програма 

підтримуваної зайнятості, що фінансується з державного бюджету, у Швеції 

– національна програма підтримуваної зайнятості (SIUS – Special Intodućlion 

and Follow-Up Support), яку здійснює Міністерство праці на підставі Закону 

Lagen om Stӧd och Service (LSS – закон на підтримці і службі). Водночас в 

інших державах немає рішень загальнонаціонального масштабу, 

а підтримувана зайнятість реалізовується в рамках інших проектів, як, 

наприклад, у Чехії і в Польщі (Cytowska, В, 2013, s. 139-132). 

З’ясовано, що підтримка для роботодавців, що беруть на роботу 

працівників у системі підтримуваної зайнятості, охоплює: 

 дотації до заробітної плати,  

 підтримку для адаптації робочого місця, 

 податкові пільги для працівників. 

Конкретні рішення у наведених вище сферах реалізуються у 

положеннях щодо працевлаштування осіб з особливими потребами й інших 

категорій осіб зі спеціальними потребами, що містяться у правових актах, 
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характерних для певної держави, де надаються відповідні послуги у межах 

підтримуваної зайнятості. Способи фінансування програм підтримуваної 

зайнятості також є різними й охоплюють багато джерел, у тому числі 

фінансування з державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, установ 

соціального страхування, а у державах-членах Європейського Союзу – з 

коштів співдружності. 

Загальноприйнятим способом, що забезпечує вдосконалення системи 

підтримуваної зайнятості, є поширення успішних практик, що реалізується у  

заходах, які заслуговують на поширення, дають позитивні результати і їх 

можна застосовувати у подібних умовах. Цікавим прикладом такої практики 

є італійська модель діяльності тренера праці, запроваджена у рамках 

консорціуму «Solidaritá in Rete» («Солідарність у мережі»). Цей консорціум 

має форму кооперативу, предметом діяльності якого є освітні, соціально-

опікунські послуги та послуги, пов'язані з працевлаштуванням, спрямовані на 

допомогу особам, яким загрожує суспільне виключення, у тому числі особам 

з особливими потребами, шляхом професійної активізації цих осіб. Мета 

консорціуму – підтримка осіб, яким загрожує суспільне виключення, у тому 

числі осіб з особливими потребами, що досягається у взаємодії з місцевими 

органами влади та іншими державними і приватними суб'єктами, які 

займаються популяризацією професійної активності. Консорціум організовує 

дебати, семінари і зустрічі, присвячені проблемам волонтерської діяльності, 

соціальної кооперації та реформи системи соціальної допомоги. 

У межах консорціуму діє Агентство зайнятості, діяльність якого 

спрямована на підготовку, залучення і підтримку підопічних на етапі їх 

залучення до професійного життя. Бенефіціар, якого відібрано для 

підтримуваної зайнятості, скеровується до Агентства зайнятості, що визначає 

найбільш відповідні заходи, спрямовані на працевлаштування на вільному 

ринку праці. Діяльність Агентства зайнятості значною мірою зосереджена на 

особі тренера праці. Хоча тренер має свободу у сфері виконання своїх 
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обов'язків, але для того, щоб здобути акредитацію тренера, слід 

дотримуватися певних стандартів. Тренер праці повинен мати диплом про 

здобуття освіти з соціологічної чи педагогічної спеціальності або як мінімум 

впродовж 7 років працювати з особами з особливими потребами і людьми, 

яким загрожує суспільне виключення. Відповідно до прийнятих правил, що 

стосуються організації підтримуваної зайнятості, тренер праці взаємодіє з 

підопічним на кожному етапі його виходу на ринок праці.  

Завдання тренера праці зосереджуються навколо: 

 підготовки підопічного до праці, що включає індивідуальний 

консалтинг, професійну підготовку у рамках технічно-практичних занять і 

професійну підготовку на підприємстві, 

 виведення на ринок праці, що охоплює підготовку документів 

заявки, допомогу при підписанні трудового договору та моніторинг етапу 

після працевлаштування, 

 надання підтримки персоналу підприємства у сфері організації 

взаємодії з працівником з особливими потребами. 

Обсяг підтримки, яку надає тренер праці, залежить від індивідуальних 

потреб підопічного і конкретних характеристик середовища праці у 

широкому розумінні. 

Наступним важливим напрямом діяльності тренера праці є співпраця з 

роботодавцем. У моделі, запропонованій консорціумом «Солідарність у 

мережі», ключовим питанням є можливості працевлаштування, 

запропоновані підприємствами. На підставі аналізу, що охоплює логістику у 

сфері комунікаційних можливостей, внутрішньої організації праці на 

підприємстві та описів доступних робочих місць, які забезпечують 

самостійну діяльність працівників та реальну інтеграцію на робочому місці, 

працівники консорціуму приймають рішення щодо способу підтримки. Вони 

вирішують, які заходи слід здійснити у сфері підготовки працівників й 

управлінського персоналу компанії і/або зустрічей, метою яких є підвищення 
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усвідомлення особливих потреб, суспільне і професійне залучення. У ході 

аналізу шансів на працевлаштування підопічного увага зосереджується на 

необхідних до подолання обмеженнях щодо пошуку підприємств і 

потенційних робочих місць для неповносправних осіб. Загальноприйнятим 

правилом для цих заходів є принцип спільної вигоди, що полягає у наданні 

допомоги підприємцям у визначенні завдань, які можуть здійснювати особи з 

обмеженими професійними можливостями, а з іншого боку – в урахуванні 

потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості. Доцільно приділяти увагу 

таким обставинам: 

 розташування i доступ/під'їзд до підприємства – слід враховувати 

можливості особи, якій надається підтримка, та доступ з точки зору 

організації громадського транспорту,  

 внутрішня організація праці, цикл праці і пристосування завдань 

до можливостей працівників та стосунки між працівниками, що відповідають 

потребам особи з особливими потребами, 

 описи доступних посад з урахуванням можливостей самостійної 

діяльності працівника та інтеграції на робочому місці, 

 атмосферу на робочому місці з огляду на ставлення інших 

працівників до осіб зі спеціальними освітніми потребами. 

Висновки, зроблені у результаті здійсненого аналізу, становлять 

підставу для прийняття рішення щодо здійснення заходів, необхідних для 

забезпечення належних умов праці бенефіціарам підтримуваної зайнятості, у 

тому числі проведення тренінгів для працівників й управлінського персоналу 

на підприємстві, метою яких є підвищення усвідомлення особливих потреб, 

суспільне і професійне залучення. 

Представлена модель, розроблена у рамках консорціуму «Солідарність 

у мережі», є унікальним рішенням, основоположним принципом якого є 

ринковий характер діяльності, спрямований на партнерські відносини між 

працівником і роботодавцем. У цій моделі співпраця тренера праці 
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з роботодавцем й особою з особливими потребами має забезпечити належну 

підготовку обох сторін до забезпечення працівнику постійного 

працевлаштування (Kaczmarczyk, K., 2009, s. 20-29). 

У Польщі проект підтримуваної зайнятості за участі тренера праці 

передусім адресовано до осіб з особливими потребами, які мають проблема з 

працевлаштуванням чи утриманням праці, з особливим урахуванням осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. Перші спроби запровадження цієї 

послуги відбулися вже у 2001 р. у рамках реалізації «Програми підтримки 

професійної активізації осіб з порушеннями інтелектуального розвитку та з 

психічними розладами». Проте професійне становище тренера праці досі не є 

врегульованим з формальної точки зору. Також не діє уніфікована система 

підготовки тренерів праці. У межах попередніх заходів, скерованих на 

запровадження підтримуваної зайнятості, було здобуто досвід, який 

характеризує ситуацію тренера праці, у тому числі спосіб підготовки до 

реалізації завдань, передбачених цілями проекту. У цій ситуації суттєвою 

передумовою до підготовки навчання тренерів праці є багатоаспектна сфера 

їхньої діяльності. Очікується, що особи, які влаштовуються на такі посади, 

мають відзначатися широкими знаннями і соціальною компетенцією, 

навичками у сфері психологічної підтримки своїх підопічних, а також 

розуміти, як функціонує ринок праці, і володіти менеджерськими навичками. 

Відображення цих очікувань проявляється у документах заявки на здобуття 

посади тренера праці (додаток Л і М). У резюме тренера праці, окрім 

перебігу професійної кар'єри, пройдених курсів, задекларованих вмінь і 

професійних пріоритетів, звертається увага на навики пошуку роботи, 

налагодження контактів з підприємцями та активність у сфері контактів з 

іншими установами, у рамках яких можна отримати необхідну підтримку на 

користь клієнта (Gorący, M., Sosnowski, M., 2015, s. 9-70).  Розвиток цієї 

проблематики представлено в описі робочого місця (додаток М) і зумовлених 

цим пріоритетів у сфері компетенції тренера праці. У цій ситуації, подібно як 
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в інших європейських державах, основною формою підготовки тренерів 

праці у Польщі є курси, організовані у рамках неформальної освіти, з 

диференційованим обсягом наведеного програмного матеріалу. 

З огляду на це залишається проблемою ефективне використання 

накопиченого порівняльного матеріалу щодо організації і способів 

запровадження проекту підтримуваної зайнятості в окремих європейських 

державах. Маємо справу з ситуацією, коли слід чітко розмежувати функції 

порівнюваних явищ у різних умовах, характерних для культурної традиції 

певної країни. У результаті це означає, що дослідження способів задоволення 

суспільних потреб у різних умовах може бути вдалим способом отримання 

даних, які забезпечують критичну оцінку конкретних рішень і ведуть до їх 

оптимізації. 

У випадку запровадження проекту підтримуваної зайнятості ми маємо 

справу з прагненням забезпечити бенефіціару цієї форми працевлаштування 

умов для повної участі у соціальному житті. У ситуації, коли подолання 

бар'єрів, які зумовлюють суспільне виключення, веде до певної конверсії, що 

виражається у працевлаштуванні особи зі спеціальними освітніми потребами, 

важливим завданням є оптимізація здійснюваних заходів. Такий процес 

оптимізації стосується чітко визначених заходів, скерованих на досягнення 

поставлених цілей при використанні певних засобів. Такий підхід дає змогу 

виміряти ефективність заходів, що здійснюються у визначеній сфері, шляхом 

визначення коефіцієнту конверсії. По відношенню до підтримуваної 

зайнятості коефіцієнт конверсії можна визначити як відношення кількості 

позитивних рішень, що виражаються у кількості ефективно 

працевлаштованих осіб зі спеціальними освітніми потребами, до кількості 

застосованих заходів на користь осіб, що потребують підтримки. При цьому 

слід звернути увагу, що визначений таким чином показник не характеризує 

загальну ситуацію осіб, яким загрожує суспільне виключення, а радше 

демонструє рівень ефективності діяльності тренера праці у реалізації шляху 
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конверсії – п'ятиступеневого стандарту поведінки тренера по відношенню до 

бенефіціара підтримуваної зайнятості. 

Важливою проблемою в удосконаленні проекту підтримуваної 

зайнятості є представлені вище вдалі практики. При цьому слід звернути 

увагу, що недостатньо безпосередньо використовувати успішний досвід, 

адже певні успішні заходи не мають директивного характеру і потребують 

пристосування до конкретних умов й обставин. Це означає, що у процесі 

застосування успішного досвіду слід врахувати контекст, у якому 

застосовувалися ці практики, й оцінити можливості їх застосування у нових 

реаліях. Цей контекст зумовлюється досягнутим рівнем цивілізаційного, 

економічного і культурного розвитку, сформованими соціальними 

структурами та системою цінностей, якій надають перевагу члени певної 

спільноти. 

Проте у кожному конкретному випадку заходи, що здійснюються 

заради підвищення ефективності при досягненні поставлених цілей у межах 

концепції підтримуваної зайнятості, мають зосереджуватися на підвищенні 

частки осіб, які здобувають постійне працевлаштування у результаті 

діяльності тренера праці. Відповідно упровадження конструктивного досвіду 

має відбуватися з урахуванням довгострокової стратегії, яка передбачає 

послідовне впровадження цього досвіду й очікувані результати. 

Складність і динаміка реалізації концепції підтримуваної зайнятості та 

потреба втілення в соціальній сфері відповідних заходів з огляду на 

поставлені цілі призводить до того, що прийняті теоретичні поження і 

практичний досвід їх упровадження у сфері підтримуваної зайнятості і ролі 

тренера праці вимагають постійного моніторингу й оцінки. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

Обґрунтовано, що в сучасних соціокультурних умовах предметом 

активної дискусії є явище соціального виключення, що трактується як 

ситуація, в якій людина не може повною мірою брати участь у житті 

суспільства. Полісемантичність цього поняття зумовлює необхідність його 

уточнення з метою здійснення детальнішого аналізу й прийняття практичних 

рішень, які стосуються оптимізації способу функціонування сучасної 

людини. У науковому дискурсі аналізу проблеми соціального виключення 

особливу увагу приділяють наслідкам, зумовленим обмеженнями в доступі 

до участі у здобутках цивілізації та культурі в широкому розумінні як 

необхідних умов для належного розвитку людини. Зокрема, у визначенні, 

викладеному в «Національній стратегії суспільної інтеграції для Польщі», 

соціальне виключення ототожнюється з відсутністю чи обмеженням 

можливості участі, впливу, використання особами й групами основних прав, 

публічних інститутів, ринків, послуг, що мають бути доступними кожній 

людині(Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, 2004). У цьому 

контексті важливими є положення стратегії, в якій виокремлено такі категорії 

виключених осіб, як особи з особливими потребами, безробітні впродовж 

тривалого часу, безхатченки, а поряд із цим такі сфери виключення, як 

охорона здоров’я, освіта, ринок праці та соціальна допомога. 

З огляду на відчутний вплив соціального виключення в 

індивідуальному та суспільному вимірах ключовим питанням протидії цьому 

явищу є здійснення відповідних заходів на користь суспільної єдності, що 

проявляється в суспільній стабільності, сталому розвитку й забезпеченні 

відповідного рівня людської життєдіяльності. Важливим фактором у 

реалізації такої програми є соціальна політика, основою якої в державах-

членах Європейського Союзу є прагнення до забезпечення людям 

справедливого й рівного доступу до соціальних інститутів, індивідуальної (і 
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колективної) гідності, автономії індивіда й участі в суспільному житті.  

До категорії осіб, яким загрожує соціальне виключення, відносять осіб 

з особливими потребами, причому основною причиною такого стану є те, що 

призвело до неповносправності. Такі люди потребують спеціальної 

підтримки у багатьох сферах суспільного життя, зокрема, у таких галузях, як 

освіта, ринок праці, ринок ресурсів, доступ до установ чи суспільна 

активність. Важливою діяльністю на користь цієї категорії людей є 

забезпечення доступу до вільного ринку праці. А способом реалізації цієї 

рекомендації є запровадження проєкту підтримуваної зайнятості. 

Явище соціального виключення необхідно ідентифікувати з його 

проявами і визначити можливості протидії його негативним наслідкам; 

виокремити категорії осіб, яким загрожує соціальне виключення; визначити 

способи протидії соціальному виключенню. 

Маргіналізація й соціальне виключення здебільшого загрожують 

певним категоріям осіб і груп, які ідентифікуються з огляду на ризик 

виключення. До цієї категорії належать особи з особливими потребами, у 

випадку яких основоположною причиною такого стану справ є певне 

порушення, що призводить до інвалідності. У випадку цих людей їхнє 

соціальне становище зазвичай зумовлене типом і ступенем 

неповносправності та сформованими в суспільстві механізмами сприйняття 

цих людей у конкретній спільноті. У цій ситуації важливою передумовою 

виокремлення категорії осіб з особливими потребами є поєднання 

неповносправності одночасно з багатьма симптомами виключення, у таких 

сферах як освіта, ринок праці, ринок ресурсів, доступ до установ та суспільна 

активність. Це свідчить про необхідність організації багатовимірного 

процесу підтримки таких осіб, які потребують комплексної реабілітації, 

важливим елементом якого є професійна реабілітація. Нині важливим 

напрямом діяльності є перехід від пасивних моделей соціальних трансферів 

до активізації осіб, яким загрожує виключення. У випадку осіб з особливими 
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потребами, у тому числі з легкими порушеннями інтелекту, таким способом є 

підтримувана зайнятість. 

З-поміж різновидів можливої маргіналізації, визначено такі, як: 

економічна – маргіналізація, що призводить до виключення, виявляється у 

виключенні з професійної діяльності та відносній бідності, що обмежує 

можливості споживання на рівні прийнятих стандартів; культурна – 

виражається у неможливості пристосування до домінуючих і 

загальноприйнятих зразків поведінки; суспільна –виявляється у відчуженні 

суспільно маргіналізованих індивідів і груп та обмеженні доступу до установ, 

що організовують життя певної спільноти, у тому числі доступу до 

державних установ (шкіл, закладів соціальної опіки тощо). 

З’ясовано, що в документах Ради Європи суспільна єдність 

розглядається як діяльність заради зведення до мінімуму соціальної 

диференціації й уникнення таким чином поляризації в суспільстві. Вона 

ґрунтується на чотирьох елементарних вимірах добробуту людини, 

необхідних для функціонування суспільств, які визнають права людини й 

демократію як фундамент своєї організації: справедливого й рівного доступу, 

індивідуальної (і колективної) гідності, автономії індивіда й участі у житті 

спільноти.  

Виявлено, що у європейських країнах, зокрема в Польщі, особливу 

роль у реалізації стратегічних пріоритетів надається освіті, метою якої є 

підготовка молоді до виходу на ринок праці, а також зміцнення позицій 

громадян на основі розвитку кваліфікації впродовж усього життя, що 

забезпечує відповідність попиту та пропозиції на ринку праці. Важливою 

складовою цієї стратегії є також заходи на користь осіб, яким загрожує 

маргіналізація й соціальне виключення. У контексті вивчення специфіки 

соціального виключення й маргіналізації було з’ясовано сутність поняття 

«спроможність» як праксеологічної категорії, що виявляється у 

цілеспрямованій діяльності, ефективність якої визначається через зусилля, 
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докладені до досягнення визначеної мети. 

На основі концепції Дюркгеймської соціологічної школи, теорії 

соціалізації Г. Сільвера, ідей ліберальних економічних шкіл було виявлено, 

що головною причиною соціального виключення за умов такого підходу 

вважаються насамперед порушення норм ринкової економіки та вільної 

взаємодії індивідів на конкурентному ринку, а також формування 

індивідуальних суспільних підходів всупереч моделі раціонального 

ринкового агента. При цьому варто зазначити, в межах діяльності 

Європейського Союзу підтримуваної зайнятості (EUSE) було розроблено 

стандарти й ефективні практики для підтримуваної зайнятості. Ці стандарти 

покладено в основу організації діяльності тренера праці, який є ключовою 

фігурою в забезпеченні цієї форми працевлаштування осіб, які потребують 

підтримки. 

З урахуванням цього підтримувана зайнятість розглядається як спосіб 

підтримки осіб, яким загрожує маргіналізація і соціальне виключення з 

урахуванням осіб з особливими потребами. Отже, підтримувана зайнятість є 

формою підтримки осіб, яким загрожує маргіналізація і суспільне 

виключення, з урахуванням осіб з легкими інтелектуальними порушеннями, 

що полягає у забезпеченні їхнього працевлаштування на вільному ринку 

праці. Характерною особливістю цієї форми зайнятості є участь тренера 

праці, який забезпечує працівнику підтримку на етапі пошуку праці й 

професійної адаптації; ефективна реалізація завдань тренера праці, що 

вимагає сформованості широкої компетентності у сфері освіти дорослих, 

педагогічної теорії та професійного консультування. Працевлаштування осіб 

з легкими інтелектуальними порушеннями потребує відповідного фізичного 

й соціального пристосування виробничого середовища. Запровадження 

концепції підтримуваної зайнятості сприятиме зменшенню збитків, 

зумовлених неучастю бенефіціарів цієї форми зайнятості у забезпеченні 

ВВП. 
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Результати дослідження, висвітлені у розділі, представлені у 

публікаціях автора: Sikora J. (2011b), Sikora J. (2011c), Sikora J. (2011d), Sikora 

J. (2014a), Sikora J. (2017b).  
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РОЗДІЛ 3 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРЕНЕРА ПРАЦІ 

 

У розділі схарактеризовано основні функції й завдання тренера праці в 

реалізації концепції підтримуваної зайнятості; обґрунтовано педагогічні та 

організаційні засади діяльності тренера праці; розкрито принципи й 

компетентнісний профіль професійної підготовки тренера праці. 

 

3.1. Основні функції і завдання тренера праці в контексті 

працевлаштування 

 

Провідною умовою підтримуваної зайнятості є діяльність тренера 

праці. Основним завданням тренера є надання підтримки особі бенефіціара у 

процесі пошуку постійного працевлаштування й адаптації у виробничому 

середовищі та співпраця з роботодавцем у сфері впровадження і 

пристосування до праці працівника з особливими потребами. Роль тренера 

праці у процесі підтримуваної зайнятості визначається послідовністю 

заходів, які він має реалізувати у ході виконання своїх професійних завдань. 

Ці завдання охоплюють передусім пристосування виробничого середовища 

до можливостей працевлаштованого працівника – бенефіціара підтримуваної 

зайнятості. 

Спосіб діяльності тренера праці зазвичай організовується на підставі 

стандарту підтримуваної зайнятості, розробленого у рамках діяльності 

Європейського Союзу підтримуваної зайнятості. Цей стандарт визначає п’ять 

етапів процесу діяльності, які включають: 

1) залучення бенефіціара підтримуваної зайнятості; 

2) створення професійного профілю; 

3) створення відповідного робочого місця; 

4) залучення роботодавця; 

5) підтримка на робочому місці і поза ним (Gorący, M. 2015, s. 7). 
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На кожному з наведених етапів тренер має виконати певні дії. Ці дії 

відповідають цілям, які стоять перед ним у рамках процесу підтримки особи, 

залученої з метою реалізації підтримуваної зайнятості. Відповідно до 

наведеного стандарту основною метою тренера праці на етапі залучення 

клієнта є забезпечення умов для свідомого вибору представленої вакансії. Це 

вимагає отримання інформації щодо особистого потенціалу людини і 

побудови відносин «тренер – клієнт», що забезпечує успішне виконання 

професійних функцій. На цьому етапі бенефіціар має отримати інформацію, 

необхідну для прийняття свідомого рішення щодо працевлаштування, а дії 

тренера мають сприяти відповідній мотивації клієнта до співпраці. 

Важливою передумовою співпраці тренера з клієнтом є застосування 

індивідуального підходу й активна участь бенефіціара у виборі заняття, 

відповідно до наявного особистого потенціалу, який виражається у його 

інтересах, потребах і можливостях. 

Важливим елементом діяльності тренера праці є створення 

професійного профілю клієнта. Такий профіль, що містить діагностику 

професійних уподобань і схильностей та діагностику соціальних навичок, є 

основою для створення плану дій, що включає стратегію підтримки 

працівника у розвитку його професійної кар’єри. Індивідуальний план дій 

слід трактувати як зручний інструмент підтримки клієнта у процесі 

досягнення основної цілі, якою є отримання постійного працевлаштування на 

ринку праці. 

Ключовим аспектом забезпечення підтримуваної зайнятості є пошук 

відповідного для клієнта робочого місця. На цьому етапі, окрім рутинної 

діяльності, пов’язаної зі встановленням трудових відносин, мета тренера 

полягає в тому, щоб продемонструвати роботодавцю переваги, пов’язані з 

цією формою зайнятості. 

Наступним етапом діяльності тренера праці є активна участь в 

адаптації підтримуваного працівника. Окрім фізичного пристосування 
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виробничого середовища до потреб клієнта, важливим фактором є 

організація підтримки з боку співробітників, які створюють соціальне 

середовище, що становить важливий аспект підтримуваної зайнятості. При 

цьому передбачається поступове зменшення участі тренера праці на користь 

колективу співробітників, у рамках якого має відбуватися процес інтеграції 

підтримуваного працівника (De Broja Jordan de Urrie F., 2012). 

З огляду на це основоположним питанням є оцінювання ефективності 

діяльності тренера праці з позиції користі для особи, яка потребує підтримки. 

До критеріїв цієї оцінки у рамках діяльності Європейського Союзу 

підтримуваної зайнятості віднесено: 

– отримання особою, яка потребує підтримки, працевлаштування на 

відкритому ринку праці й утримання цього робочого місця як мінімум 

впродовж півроку, у типових умовах без дискримінації; 

– пристосування здійснюваної роботи до потреб і компетентності 

працівників, що забезпечує професійний розвиток працівника і виконання 

роботи в умовах, які відповідають вимогам безпеки і гігієни праці; 

– сприйняття бенефіціара підтримуваної зайнятості як цінного й 

інтегрованого члена робочого колективу (Europejska Unia Zatrudnienia 

Wspomaganego, 2013, s. 22-40). 

Ефективна реалізація визначених таким чином цілей і дотримання 

перелічених вище критеріїв вимагає від тренера праці широких 

компетентостей у сфері педагогіки дорослих, педагогічної терапії та 

професійного консультування. Детальне вивчення питання якості наданих 

послуг міститься у розробленому у рамках діяльності Європейського Союзу 

підтримуваної зайнятості «Рамковому стандарті якості для надавачів послуги 

підтримуваної зайнятості» (Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, 

2013, s. 28-41). У цьому стандарті визначено сфери, які підлягають 

стандартизації, і критерії оцінки якості праці тренера у конкретних сферах. 

У сфері, що стосується організації праці, від тренера очікують 
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лідерських якостей й умінь високоякісного надання послуги, що виражається 

у ставленні до клієнта як до суб’єкта та турботі про його права. На кожному 

етапі процесу підтримки тренер має залучати підтримувану особу до 

діяльності, спрямованої на свідомий і реалістичний вибір щодо ходу роботи і 

професійного вдосконалення. На етапі професійної адаптації тренер у 

співпраці з роботодавцем має забезпечити працівнику відповідне навчання і 

пристосування виробничого середовища до його потреб. 

Основною метою діяльності тренера праці є здобуття для бенефіціара 

підтримуваної зайнятості постійної роботи на відкритому ринку праці. 

Реалізація цієї цілі становить водночас успішне завершення часто 

довготривалого процесу реабілітації, важливим елементом якого є 

професійна реабілітація. Адже роль тренера праці проявляється у процесі 

підтримки працівника щодо виконання його професійних завдань та 

вирішення проблем, пов’язаних з працевлаштуванням особи з особливими 

потребами у співпраці з роботодавцем. Визначена таким чином сфера 

діяльності потребує конкретизації завдань, характерних для тренера праці. Ці 

завдання представлено у роботі «Supported  Employment» авторства 

M. Kaмпa, Х. Лінч i Р. Хакко, за підтримки MOP (англ. Manpower Opportunity 

Program – Програма кадрових можливостей), у рамках програми підтримки 

зайнятості неповноправних осіб, що фінансувалася урядом Ірландії. 

Автори цієї роботи зазначають, що активність тренера праці передусім 

виявляється у заходах, що стосуються: 

– консалтингу і пошуку праці, спрямованого на оптимізацію 

процесів соціальної інклюзії бенефіціарів підтримуваної зайнятості через 

інші форми професійної і соціальної інтеграції; 

– розроблення індивідуального плану розвитку працівника; 

– адаптації працівника на робочому місці, аж до етапу самостійності 

у виконанні професійних завдань; 

– практичної підготовки бенефіціарів підтримуваної зайнятості на 
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робочому місці, пристосованому до індивідуальних можливостей працівника 

й очікувань роботодавця; 

– вирішення проблем комунікації на робочому місці і поза ним; 

– оцінки професійного ризику і забезпечення дотримання норм 

безпеки і гігієни праці. 

Ефективна реалізація визначених таким чином професійних завдань 

вимагає наявності у тренера відповідних знань і умінь. Автори 

схарактеризованої праці зазначають компетентності, необхідні для реалізації 

поставлених перед тренером завдань. Ці компетентності охоплюють 

інтегровані знання, навички, підходи і досвід у сферах, характерних для 

діяльності тренера праці: ефективного спілкування, методичної і 

обміркованої організації своєї роботи, планування й організації, критичного 

аналізу рівня професіоналізму послуг, що надаються (Kamp, M., Lynch, C., 

1993). 

Ключовим питанням залишається організація системи підготовки 

тренерів праці до виконання поставлених перед ними завдань. З огляду на 

багатогранність сфери діяльності тренер праці має здобути компетентності, 

характерні для вчителя – інструктора з практичного професійного навчання, 

особистого тренера, а у випадку бенефіціарів підтримуваної зайнятості з 

легкими порушеннями інтелекту – олігофренопедагога. Відповідно до 

характеристики різних професій, визначених у реєстрі «Класифікація 

професій і спеціальностей», щодо вчителя осіб з порушеннями інтелекту його 

завданням є їхня підготовка з урахуванням особистих можливостей до 

повноцінної участі у житті суспільства, у тому числі відповідна теоретична 

підготовка та практичне навчання професії. Водночас завданням вчителя-

інструктора з практичного професійного навчання є передавання учням 

практичних знань з дисципліни, що викладається, організація робочих місць 

та навчання підопічних суворого дотримання принципів безпеки і гігієни 

праці, протипожежних норм та охорони довкілля. Консультант з питань 
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кар’єри надає допомогу у виборі відповідного рівня і напряму підготовки у 

рамках професії та місця праці у співпраці з роботодавцями при виборі 

кандидатів на роботу. Особистий тренер зосереджує свою активність на 

підтримці своїх підопічних в особистому та професійному розвитку. Він 

спрямовує підтримуваних осіб на реалізацію визначених цілей і спонукає їх 

оптимально використовувати свій особистий потенціал (Класифікація 

професій і спеціальностей для потреб ринку праці, 2019). Усі ці дії 

становлять професійні завдання тренера праці, рівень виконання яких 

залежить від наявних знань і умінь. 

Поставлені перед вчителями завдання пов’язані з необхідним рівнем 

кваліфікації. У випадку вчителів і професійних консультантів необхідний 

рівень кваліфікації визначено в розпорядженні Міністра національної освіти 

щодо конкретної кваліфікації, що вимагається від вчителів. Відповідно до 

норм, які містяться у § 10 цього розпорядження, право обіймати посаду 

вчителя або проводити заняття в осередках освіти дорослих, центрах 

підвищення професійної кваліфікації має особа, яка має необхідну 

кваліфікацію, необхідну для праці на посаді вчителя. Таку кваліфікацію має 

особа, яка закінчила навчання другого рівня чи єдиний магістерський курс за 

напрямом (спеціальністю) відповідно до предмета, який викладається, чи 

занять, які проводяться, та володіє здатністю до реалізації педагогічної 

підготовки. У випадку вчителя теоретичних професійних предметів цю 

кваліфікацію має також особа, яка закінчила навчання першого рівня за 

напрямом (спеціальністю) відповідно до предмета, що викладається, та має 

педагогічну освіту. Водночас відповідно до норми, що міститься у § 23 п. 1, 

кваліфікацію для проведення занять з відновлення працездатності, що 

враховують індивідуальні потреби розвитку і психофізичні особливості учнів 

з особливими потребами, має особа, яка здобула вищу освіту в обсязі, що 

надає кваліфікацію для роботи з дітьми і молоддю з порушеннями інтелекту 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 
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kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r., 2017). 

Наведені положення становлять важливий чинник розроблення 

рекомендацій щодо підготовки тренерів праці до виконання доручених їм 

професійних завдань. 

 

 

3.2. Педагогічні основи діяльності тренера праці 

 

Визначення професійних функцій, які покликаний здійснювати тренер 

праці, пов’язані з характерними функціями для педагогічних професій сфери 

діяльності тренера, що, зокрема, стосуються освіти дорослих зі спеціальними 

потребами у сфері підготовки. Відповідно професійну активність тренера 

праці можна розглядати у сфері андрагогіки, предметом якої відповідно до 

положень, прийнятих XIX Генеральною конференцією ЮНЕСКО у Найробі 

у 1976 р. у документі «Рекомендації щодо розвитку освіти дорослих», є 

«цілий комплекс організованих освітніх процесів, формальних чи інших, 

незалежно від змісту, рівня і методів, які продовжують чи доповнюють 

підготовку у школах, інших навчальних закладах й університетах, а також 

практичне навчання, завдяки чому особи, яких суспільство, до якого вони 

належать, вважає дорослими, розвивають свої здібності, збагачують знання, 

удосконалюють свою технічну і професійну кваліфікацію або здобувають 

нову професію, змінюють свої підходи і поведінку у сфері всебічного 

формування особистості та участі у сталому і незалежному суспільному і 

культурному розвитку» (Recomendation on the development of adult education, 

adopted by the General Conference at its nineteenth session, 1976). Визначені 

професійних функцій тренера праці може стати предмет андрагогіки як 

наукової дисципліни. У результаті, терміном «андрагогіка» визначають як 

наукову дисципліну, предметом якої є освіта дорослих, так і практику освіти 

дорослих. 
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У цьому контексті предметом досліджень андрагогів є процеси 

формування і виховання дорослих осіб, спрямовані передусім на їхню 

підготовку до праці і максимально повну можливу участь у суспільному 

житті. Це вимагає врахування специфічних властивостей дорослих осіб, у 

тому числі професійного і суспільного досвіду, можливостей сприйняття, 

особистісної самостійності та схильностей до самовиховання, спрямованих 

на розвиток дорослої людини. З огляду на це, андрагогіку слід трактувати як 

міждисциплінарну галузь, у рамках якої дослідники використовують доробок 

інших наукових дисциплін, у тому числі психології, соціології, економіки 

тощо. 

З огляду специфіку сфери досліджень андрагогіки обґрунтованим є 

виокремлення окремих андрагогічних субдисциплін, зокрема андрагогіки 

праці, предметом якої, за Т. Новацьким, є теорія навчання і виховання 

дорослих людей у сфері їхньої підготовки до професійної діяльності та до її 

вдосконалення і розвитку трудової культури у широкому розумінні 

(Turos, L., 2006, s. 11). У цій сфері можна аналізувати положення щодо 

професійної активності тренера праці, спрямованої на ефективне 

впровадження концепції підтримуваної зайнятості. При цьому слід звернути 

увагу на аксіологічні засади андрагогіки праці, що виражаються у 

переконанні, що дорослі мають право на таку освіту і досвід, що забезпечить 

їм ефективну реалізацію професійних кар’єр (Turos, L., 2006, s. 120). 

Діяльність тренера праці слід розглядати також у праксеологічному 

вимірі. З цієї точки зору вважається, що діяльність відбувається належним 

чином, якщо вона є ефективною, корисною, має риси економічності і 

характеризується простотою ведення (Pszczołowski, T., 1997, s. 624). 

Відповідно діяльність тренера праці є передусім праксеологічною 

категорією. Адже йдеться про цілеспрямовану діяльність, що проводиться у 

відповідно розроблених умовах з урахуванням засобів, необхідних для 

досягнення поставленої мети. Наведені вище обставини враховано у вже 
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згаданому «Рамковому стандарті якості для надавачів послуги підтримуваної 

зайнятості». Представлені у стандарті інструкції вказують на способи 

досягнення високого рівня здійснюваних послуг на конкретних етапах 

підтримуваної зайнятості. Наведені у згаданих інструкціях стандарти якості 

передбачають: 

– надання необхідної інформації відповідно до потреб бенефіціарів; 

– участь клієнтів у здійсненні вибору робочого місця та майбутнього 

розвитку кар’єри; 

– доступ до належної професійної підготовки; 

– підтримку у пошуку роботи; 

– залучення роботодавця до процесу працевлаштування бенефіціарів 

підтримуваної зайнятості. 

Оцінка рівня дотримання визначених таким чином стандартів пов’язана 

з аналізом рівня показників, що характеризують ці стандарти. Ці показники 

стосуються, зокрема, суспільної компетентності та педагогічної 

компетентності у широкому розумінні з урахуванням: 

– способів спілкування з бенефіціарами підтримуваної зайнятості; 

– створення індивідуального професійного профілю з урахуванням 

індивідуальних інтересів, прагнень і професійних навичок; 

– підготовки у сфері пристосування до вимог робочого місця, у тому 

числі у сфері комунікаційних компетентостей; 

– аналізу ринку праці; 

– потреб роботодавця на основі вимог певного робочого місця й умов 

безпеки і гігієни праці та підготовки персоналу до надання підтримки 

бенефіціарам підтримуваної зайнятості. 

З огляду на це у процесі підготовки тренера праці до надання послуг у 

сфері підтримуваної зайнятості слід, окрім своєрідної соціальної 

компетентності, врахувати проблематику праці з дорослими особами зі 

спеціальними освітніми потребами, педагогічної терапії і професійного 
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консультування. 

Поняття суспільної компетентності можна розуміти як набір вмінь, 

необхідних, щоб дати собі раду у різних соціальних ситуаціях (Martowska, K., 

2012, s. 15-16). Мірилом рівня цих вмінь зазвичай вважають ефективність у 

суспільних ситуаціях, при чому ефективність залежить від ефективної 

реалізації цілей в умовах, характерних для певного контексту, а ефективна 

діяльність у ситуаціях соціального оцінювання виражається у досягненні 

індивідом цілей без надмірних психологічних і психофізіологічних затрат 

(Там само, s. 21). 

Суспільна компетентність набувається у межах суспільної практики, а 

важливими її компонентами є когнітивні схильності та комунікаційні 

компетентності, значення яких є особливо важливим у ситуаціях соціального 

оцінювання. Ці компетентності охоплюють здатність генерувати, приймати 

та контролювати соціальні сигнали і виражаються у вербальному та 

невербальному вимірах. 

Невербальна комунікація проявляється у здатності ідентифікувати 

емоційні стани, позиції і статус інших осіб, і становить базу для творення 

відповідної взаємодії та міжособистісних відносин. Водночас у вербальному 

вимірі вона становить здатність сприймати і розуміти словесні повідомлення, 

які зазвичай вважають основою когнітивних процесів людини. 

З огляду на це основною проблемою є виявлення рівня володіння 

певною компетентністю, що становить необхідну передумову для належної 

організації тренінгу з формування певних компетентностей. Тому слід 

звернути увагу на те, що необхідною умовою ефективного функціонування у 

суспільстві є наявність особистого потенціалу, який забезпечує індивіду 

вдалий вибір поведінки відповідно до контексту, у рамках якого відбувається 

конкретна суспільна ситуація (Martowska, K., 2012, s. 29). 

Водночас доброю теоретичною базою, що обґрунтовує запровадження 

проаналізованої вище концепції підтримуваної зайнятості, є андрагогічна 
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модель процесу навчання, невід’ємною рисою якого є зосередження на 

процедурах і ресурсах, які підтримують учня/бенефіціара у засвоєнні 

інформації та навиків з урахуванням специфічних потреб дорослих осіб 

(Knowles, M., Holton, F., Swanson R., 2009, s. 197). У цій моделі 

виокремлюють характерні елементи, які забезпечують певну послідовність 

заходів, що реалізовуються у відповідних умовах. Адаптацію цієї моделі до 

потреб здійснюваного аналізу представлено у таблиці 3 (Там само, s. 108). 

Таблиця 3. 

Складові процесу освіти дорослих 

Елемент процесу Характеристика 

Підготовка учня/ 

бенефіціара 

Забезпечення необхідної 

інформації і підготовка до участі у 

проекті. 

Допомога у формулюванні 

реалістичних очікувань. 

Ініціювання роздумів щодо 

змісту проекту. 

Атмосфера Довіра, взаємна повага, 

взаємодія, підтримка, відкритість та 

правдивість. 

Планування Спільне планування учнем та 

вчителем / бенефіціаром та тренером 

праці. 

Діагностика потреб Шляхом спільних розрахунків. 

Визначення цілей Шляхом спільних переговорів. 

Створення плану 

навчання/працевлаштування на 

відкритому ринку праці 

Послідовне, залежно від 

готовності учня/бенефіціанта, повністю 

зосереджене на процесі. 

Методи і техніки Зосередження на пошуках. 

Оцінка Взаємна повторна діагностика 

потреб. 

Спільна оцінка проекту. 

Джерело: Knowles, M., Holton, F., Swanson R., 2009, s. 108. 

 

Ефективне застосування андрагогічної моделі до потреб підтримуваної 
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зайнятості вимагає врахування особистого потенціалу бенефіціарів 

відповідно до визначеного шаблону бажаної поведінки, досягнень і 

компетентності. 

Суттєвою з точки зору підтримуваної зайнятості, властивістю 

андрагогічного підходу є його індивідуалістично-транзакційний характер 

(Knowles M., 2009, s. 131). Це передбачає гнучке спрямування заходів з 

урахуванням контексту і потреб індивіда, якому надається підтримка. 

Врахування можливих індивідуальних і ситуаційних відмінностей забезпечує 

збільшення ефективності здійснюваних заходів відповідно до ситуації і 

когнітивних можливостей бенефіціара. 

Відзначимо, що підтримувана зайнятість спрямована на допомогу 

особам з особливими потребами та іншим групам осіб, виключених з 

суспільства або таких, яким загрожує виключення. Такі люди потребують 

підтримки з огляду на труднощі, пов’язані із функціонуванням у суспільстві, 

джерелом яких можуть бути вади різного походження. За такого підходу 

організована підтримка набуває ознак терапії, що трактується як 

спеціалізовані заходи, спрямовані на допомогу індивіду у відновленні чи 

покращенні його загального функціонування (Skałbania, B., 2015, s. 17). 

Окремим випадком терапії є педагогічна терапія, спрямована на втручання у 

ситуації неналежного перебігу розвитку, розладів процесу соціалізації, 

ускладненого навчання чи проблем з навчанням (Skałbania, B., 2015, s. 17). 

Відповідно також компетентність у сфері педагогічної терапії становить 

необхідний елемент підготовки тренерів праці до виконання завдань у сфері 

підтримуваної зайнятості. 

Терапевтичні компетентності охоплюють складний комплекс, 

спрямований на забезпечення проведення свідомих і професійних 

допоміжних заходів корекційно-компенсаторного характеру. Відповідно 

можна виокремити: 

– комунікаційні компетентності – забезпечують створення відносин 
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діалогу з іншою людиною і є підставою для побудови терапевтичних 

відносин; 

– моральні компетентності – необхідні для забезпечення етичних 

стандартів терапевтичної послуги, що надається; 

– методичні і виконавчі компетентності – пов’язані з вибором 

методів і засобів, необхідних для досягнення терапевтичних цілей 

(Skałbania, B., 2015, s. 87). 

У цьому переліку компетентностей особливу роль відіграє 

комунікативна компетентність тренера. Ця компетентність у випадку 

відносин терапевтичного характеру потребує сформованості у тренера 

вміння передбачати, як одержувач інтерпретує отримане повідомлення. Адже 

отримувач, будучи об’єктом терапевтичного впливу, представляє власні 

способи інтерпретації і акцентує увагу на значенні автономно щодо намірів 

автора певного повідомлення. Відповідно навички тренера у цій сфері 

можуть бути вирішальними для успіху здійснюваних терапевтичних дій. 

Надзвичайно важливим у проведенні заходів терапевтичного характеру 

є рівень моральних компетентностей терапевта. При цьому слід чітко 

відрізняти систему моралі як набір принципів й ідеалів (Gert, B., Culver, 

Ch. M., Clouser, K., 2009, s. 20) від моральних компетентностей, які мають 

суб’єктний характер і стосуються конкретної особи. За вузького підходу 

можна тут мати на увазі здатність забезпечувати етичні стандарти послуги, 

що надається, яка становить вираження професійної етики, у якій загальні 

принципи моралі зазнають інтерпретації, виражаючись у формі конкретних 

моральних принципів та обов’язків у певній сфері діяльності (Gert, B., 

Culver, Ch. M., Clouser, K., 2009, s. 123). У випадку тренера праці можна 

виокремити суб’єктне та емпатійне ставлення до клієнта, повагу до його 

гідності, також забезпечення конфіденційності послуг, які надаються. 

У випадку терапевта його предметні компетентності охоплюють знання 

і навички, що стосуються діагностики когнітивної відмінності підопічних, їх 
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індивідуальних вподобань, потреб і можливостей їх задоволення 

(Skałbania B., 2015, s. 88). 

Аналіз наведених компетентностей дозволяє створити профіль 

терапевта, що охоплює його  компетентності  та особисті риси. Б. Скалбаня і 

Т. Левандовська-Кідонь, покликаючись на концепцію К. Роджерса, вказують 

на такі принципи створення позитивних відносин  у роботі терапевта: 

– терапевт творить відносини з клієнтом на базі взаємної довіри; 

– терапевт висловлює позитивне ставлення до особи, яку він 

підтримує, проявляючи турботу про неї, симпатію і зацікавленість; 

– терапевт намагається створити адекватну картину світу почуттів, 

думок і переживань особи, яку він підтримує; 

– терапевт сприймає іншу особу як суб’єкта, що постійно розвивається; 

– у контактах з особою, яку він підтримує, терапевт будує партнерські 

взаємини, зберігаючи свою автономність; 

– терапевт застосовує принцип: «Найперше – не зашкодь!» (лат. 

primum non nocere) (Skałbania B., 2015, s. 90). 

Визначені таким чином принципи є пропозицією для запровадження у 

діяльності тренера праці. 

Метою діяльності тренера праці є отримання постійного місця роботи 

на відкритому ринку праці та ефективна адаптація у виробничому 

середовищі особи, яка потребує підтримки у цьому процесі. У цій сфері 

діяльності тренера праці наявні завдання, типові для консультанта з питань 

кар’єри та вчителя – інструктора з практичного навчання професії. 

Відповідно до положень, викладених у «Стандарті фахової кваліфікації 

для професії – консультант з питань кар’єри», праця консультанта з питань 

кар’єри полягає у наданні допомоги безробітним та особам, які шукають 

роботу, у виборі відповідної професії і місця праці, а також роботодавцям у 

підборі кандидатів на вакансію. У рамках реалізації завдань консультант з 

питань кар’єри розробляє діагностику професійної придатності клієнта, 
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консультує роботодавців щодо підбору кандидатів на вакансію з 

урахуванням їхніх психофізичних схильностей, а також веде постійну 

співпрацю з установами ринку праці та організаторами освіти і професійної 

підготовки (Standard kwalifikacji zawodowych – zawód nauczyciel – instruktor 

praktycznej nauki zawodu, 2010).  

Відповідно до визначених завдань консультант з питань кар’єри має 

володіти відповідними компетентностями. У наведеному стандарті ці 

компетентності визначено у категоріях загальнопрофесійних, основних для 

професії та спеціалізованих, які зараховують до вимог у сфері знань, навичок 

і психофізичних рис. 

Зокрема у сфері співпраці з роботодавцями консультант з питань 

кар’єри має володіти компетентностями, що стосуються, зокрема: 

– ідентифікації потреб і допомоги роботодавця при підборі 

кандидатів, відповідно до типів робочих місць з урахуванням психофізичних 

схильностей працівника; 

– сфери діяльності, специфіки виробництва або послуг, умов роботи 

з урахуванням безпеки і гігієни праці та організації роботи. 

У випадку тренера праці ефективна реалізація завдань у сфері 

консультування вимагає набуття компетентостей щодо створення 

професійного профілю клієнта, що охоплює консультаційну діагностику 

професійних вподобань і схильностей, діагностику соціальних 

компетентостей і створення у співпраці з підопічним індивідуального плану 

діяльності. 

Реалізація визначених таким чином заходів потребує навичок у сфері 

виконання конкретних професійних завдань, властивих для консультанта, у 

тому числі щодо трудового посередництва, що трактується як процес 

вирішення проблем, пов’язаних з професійною активністю і відсутністю 

працевлаштування. Особливо суттєвою у цій сфері є реалізація основних для 

такої діяльності освітньої, профілактичної і терапевтичної функцій та 
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організація і підтримка співпраці з роботодавцями й установами ринку праці. 

Звертаючись до цього питання, Т. Маєвський привертає увагу на 

визначення функцій по відношенню до осіб з особливим потребами. У 

випадку таких осіб ми зазвичай маємо справу зі специфічними труднощами у 

вирішенні питань професійної підготовки та виборі місця роботи, 

зумовлених обмеженнями психофізичних можливостей цих людей. У такій 

ситуації прийняття відповідного рішення у цій сфері часто має вирішальне 

значення для здобуття професійного успіху, який проявляється в отриманні 

та стійкому утриманні працевлаштування особою з особливими потребами. 

Ключовим питанням у випадку таких осіб є оцінка їх здібностей до 

виконання роботи на певній посаді. Це потребує визначення особистого 

потенціалу клієнта, що виражається у здатності виконувати певну роботу, та 

можливості його використання на конкретному ринку праці. 

Здатність до праці Т. Маєвський визначає як комплекс внутрішніх 

умов, що забезпечують людині виконання професійної роботи. Ця здатність 

охоплює психофізичні можливості певної особи, які забезпечують ефективне 

функціонування у виробничому середовищі, рівень загальної та професійної 

кваліфікації та рівень соціальних компетентностей, зокрема можливість 

спілкування з іншими особами (Majewski, T., 2011, s. 39). Водночас 

оцінювання здатності до праці здійснює група спеціалістів, й за результатами 

цього визначається придатність певної особи до виконання конкретної 

професії чи професій та умови, які слід забезпечити особі з особливими 

потребами у процесі підготовки та виконання професійної роботи. 

Комплексність оцінювання забезпечує участь у групі, що здійснює 

оцінювання фахівців, у тому числі лікарів, психолога, соціального 

працівника, консультанта з питань кар’єри, які здійснюють оцінювання з 

певних аспектів, що визначають професійні можливості обстежуваної особи. 

Розроблене у результаті праці групи спеціалістів оцінювання має містити 

визначення здатності до оплачуваної роботи особи з особливими потребами, 
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рекомендований тип і форми працевлаштування й умови, які характеризують 

виробниче середовище. У цьому контексті предметом діяльності 

консультанта з питань кар’єри є визначення попереднього кар’єрного шляху, 

подальші перспективи професійного розвитку та визначення розташування і 

обсягу підготовки робочого місця (Majewski, T., 2011, s. 39-40). 

Визначене таким чином оцінювання становить важливий елемент 

діагностики можливостей професійної активізації обстежуваної особи. 

Повний аналіз охоплює місце індивіда у соціальній структурі, культурний 

капітал найближчого оточення і зумовлені цим підходи та статус праці у 

системі цінностей та мотивацію і професійні очікування, можливі для 

використання на ринку праці (Magnuszewska-Otulek, G., 2009, s. 32-33). 

Здійснений аналіз є підставою для здійснення певних дій, спрямованих на 

тривале працевлаштування клієнта, які у випадку особи з особливими 

потребами мають враховувати специфічні для кожного випадку обставини, 

що стосуються психофізичного стану і вимог, зумовлених фаховими 

завданнями, які стоять на конкретному робочому місці. 

Адаптація у виробничому середовищі особи, що потребує підтримки, 

зокрема пристосування до виконання професійної діяльності на робочому 

місці, пов’язані з компетентностями, характерними для вчителя – інструктора 

з практичного навчання професії. Ці компетентності передбачають 

передавання підопічним практичних знань та формування практичних 

навичок, а також організацію робочих місць і забезпечення дотримання 

принципів безпеки і гігієни праці, протипожежних норм і захисту довкілля 

(Standard kwalifikacji zawodowych – zawód nauczyciel instruktor prakycznej 

nauki zawodu, 2010). У випадку осіб зі спеціальними освітніми потребами 

належним чином проведений процес адаптації значною мірою є вирішальним 

для тривалого отримання зайнятості. 

У випадку роботи з особами з особливими потребами важливим 

елементом діяльності, спрямованої на забезпечення підтримуваної 
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зайнятості, є дотримання прийнятих принципів співпраці, до яких належать: 

– урахування можливостей професійної діяльності особи з 

особливими потребами; 

– індивідуалізація і комплексний характер порад і підтримки  у 

процесі пошуку роботи і професійної адаптації; 

– визначення професійних завдань з урахуванням результатів аналізу 

психофізичних рис, очікувань і можливостей конкретної особи; 

– запобігання дискримінації клієнта з огляду на його особисті 

обмеження (Magnuszewska-Otulek, G., 2009, s. 30-31). 

 

 

3.3. Професійні ролі тренера праці  

 

Практично тренери праці діють у межах груп, роботу яких контролює 

керівник, який одночасно був куратором кількох тренерів. Завдання 

керівника полягають у предметній опіці, координації і моніторинзі праці 

групи тренерів. 

Відповідно до цих завдань керівники організовують набір тренерів 

праці і контролюють процеси набору осіб з особливими потребами до 

проектів підтримуваної зайнятості. Вони підтримують тренерів у контактах з 

особами з особливими потребами шляхом обговорення форм їхньої 

підтримки осіб з особливим потребами. 

Організація власної діяльності тренера полягає у наданні послуги 

відповідно до процедури, визначеної уніфікованими документами, що 

регулюють діяльність тренера праці. В цій діяльності враховуються 

матеріали, що стосуються співпраці з клієнтом, зокрема: 

– заявка на участь; 

– висновок про зарахування для участі у підтримуваній зайнятості, 

– контракт клієнта з тренером праці; 
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– професійний профіль; 

– договір з роботодавцем; 

– аналіз робочого місця; 

– картка оцінювання прогресу клієнта; 

– перелік годин і завдань клієнта (Kaca, K., Woźniak, P., 2015, s. 28). 

У формулярі заявки вказуються особисті дані та коротка 

характеристика клієнта з урахуванням основних обмежень в його 

функціонуванні. Ця характеристика вміщена у висновку про зарахування до 

участі у програмі підтримуваної зайнятості, який укладається на підставі 

аналізу обмежень у сфері комунікаційних можливостей, бажаного стилю 

навчання, самостійної діяльності, формування міжлюдських відносин та 

адаптації у виробничому середовищі. 

Документом, що врегульовує співпрацю тренера з клієнтом, є контракт, 

підтверджений сторонами домовленості. Водночас підставою для початку 

роботи є професійний профіль клієнта, у якому, окрім особистих даних, 

освіти й історії професійної діяльності здійснюється оцінка професійних 

якостей і вподобань, що стосуються професійних завдань та організації 

виробничого середовища. На базі окреслених даних визначаються цілі для 

реалізації з урахуванням труднощів і бар’єрів, які слід подолати у процесі 

адаптації клієнта у виробничому середовищі. 

Стратегічне значення у процесі підтримуваної зайнятості має 

укладення договору з роботодавцем. Відповідно до цього договору слід 

здійснити вибір робочого місця з урахуванням процесу навчання на 

робочому місці, організації підтримки працівника на етапі професійної 

адаптації і поточного моніторингу праці клієнта. 

Саме тому ключовим питанням є аналіз робочого місця бенефіціара 

підтримуваної зайнятості. З урахуванням цього аналізу здійснюється 

оцінювання вимог щодо фізичних і психічних можливостей клієнта, 

соціальних взаємовідносин, темпу роботи відповідно до критерію 
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виключення. Отже, якщо кандидат на посаду не відповідає цьому критерію, 

то його не можна допускати до цього місця. Основоположною проблемою на 

цьому етапі є розгляд можливості індивідуального пристосування робочого 

місця до специфічного професійного кандидата, зокрема добір технічних 

допоміжних засобів й організації роботи на цьому місці. 

Підставою для оцінювання роботи тренера є картка оцінювання 

тренера праці з клієнтом та картка оцінювання співпраці тренера з 

роботодавцем. У цих документах містяться питання, що стосуються загальної 

оцінки співпраці тренера з суб’єктами підтримуваної зайнятості, частоти 

контактів, обсягу наданої інформації, рівня наданої підтримки у процесі 

працевлаштування і професійної адаптації підопічних тренера та пропозиції 

змін щодо співпраці тренера зі сторонами контракту (Kaca, K., Woźniak, P., 

2015, s. 56-59). 

 

3.4. Професійна підготовка тренера праці у контексті інклюзивної 

освіти 

 

Тренер праці є педагогом-фахівцем, професійна активність якого 

спрямована на ефективну підтримку дорослих зі спеціальними освітніми 

потребами, зокрема осіб з особливими потребами, у процесі соціальної 

інклюзії. Це означає, що тренер праці є педагогом, який має володіти не лише 

педагогічними і предметними компетенціями, властивими для вчителя, що 

здійснює навчання у певній галузі знань, а й знаннями і навиками, 

характерними для андрагога, вчителя-інструктора професійного навчання, 

консультанта з професійного розвитку, терапевта. Він має також володіти 

компетенціями у сфері функціонування ринку праці та ефективної співпраці з 

роботодавцем з метою забезпечення працевлаштування своїм підопічним. 

Такий широкий діапазон необхідних знань і навиків зумовлює те, що 

підготовка тренера праці до реалізації своєї професії є заходом, який вимагає 
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здійснення комплексних заходів, спрямованих на професійний розвиток 

такого фахівця. 

Інклюзивна освіта є основним контекстом діяльності тренера праці. За 

визначенням Європейського агентства з питань спеціальних потреб й 

інклюзивної освіти (англ. European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education), інклюзивна освіта є заходом, метою якого є створення умов, що 

забезпечують можливість використання шансів для повноцінного особистого 

розвитку й участі у суспільному житті усіх осіб, які проходять навчання. 

Досягнення позитивних результатів у цій сфері вимагає підходу до 

інклюзивної освіти як до постійного процесу, з урахуванням різноманіття 

осіб, які навчаються, належної підтримки і взаємодії у процесі підготовки, а 

також врахування специфіки особистого професійного розвитку і навчання 

впродовж усього життя зі сторони суб'єктів, які беруть участь у цьому 

процесі (Teacher education for inclusion. Profile of Inclusive Teachers. European 

Agency for Development in Special Needs Education. 2012, c. 7). За такого 

підходу, інклюзивна освіта необхідна для забезпечення сприятливих умов 

для реалізації професійних завдань тренера праці. 

З огляду на природну диференціацію особистих і соціальних умов, у 

яких діють учасники інклюзивної освіти, а також підопічні тренера праці, 

неможливо порекомендувати єдину модель поведінки у кожній ситуації. З 

огляду на це врахування принципу індивідуалізації пов'язане з 

ідентифікацією факторів ризику, які діють на рівні системи підтримки 

бенефіціара підтримуваної зайнятості, його особистої ситуації, зумовленої 

станом здоров'я і впливом найближчого оточення, і на рівні мотивації заради 

соціальної і професійної активізації. У кожному з цих випадків можливо 

здійснювати заходи заради запобігання небажаним явищам і необхідного 

втручання та компенсаторних заходів з метою досягнення бажаного 

результату. 

Вплив вищезгаданих факторів ризику виражається у таких процесах: 
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 зумовлених дисфункціями системи, які проявляються у схильності до 

усунення учасників з системи, 

 пов'язаних з особистою ситуацією учасника і впливом близького оточення, 

що призводить до видалення з системи, 

 поступового обмеження участі у системі, що призводить до виходу з неї. 

Протидія цим процесам може здійснюватися у різних аспектах. У 

межах установ країн Європейського Союзу превентивні заходи 

зосереджуються навколо: 

 запобігання шкідливим явищам, яке полягає в ідентифікації факторів 

ризику і реалізації відповідних запобіжних заходів, 

 втручання у ситуації проявів факторів ризику і спроби їх подолання, 

 компенсації у ситуації, коли не вдалося досягнути поставлених цілей. 

Здійснювані запобіжні заходи можуть реалізовуватися на кожному рівні 

функціонування системи: інституційному й індивідуальному (Przedwczesne 

kończenie nauki oraz uczniowie niepełnosprawni i/lub o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych…, 2017, c. 10). 

У цій ситуації важливим питанням у процесі підготовки тренерів праці 

до виконання професійних завдань є урахування тих аспектів інклюзивної 

освіти, які сприяють удосконаленню його професійної компетенції і 

забезпечують практичне застосування у процесі підтримки підопічних 

тренера. Окрім сприйняття загроз у сфері усунення і виходу з системи 

підтримки з боку бенефіціарів підтримуваної зайнятості, тренер праці має 

здобути у процесі професійної підготовки компетенції, пов'язані з протидією 

цим загрозам. Впровадження цих рекомендацій здійснюється у процесі 

підготовки до професійної діяльності і в рамках постійного навчання 

тренера. 

Проблематиці підготовки вчителів до інклюзивної освіти присвячені 

праці, підготовлені у рамках діяльності Європейського агентства з питань 

спеціальних потреб й інклюзивної освіти. У дослідженні «Освіта вчителів 
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для забезпечення інклюзії. Профіль інклюзивних вчителів» (англ. Teacher 

education for inclusion. Profile of Inclusive Teachers. European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2012) містяться принципи і 

рекомендації щодо професійного формування вчителя. У цьому документі 

вказано, що підготовка вчителів на вищому рівні має створювати основу для 

постійного навчання і взяття відповідальності за власний постійний 

професійний розвиток. Зокрема наголошується на значенні для ефективної 

реалізації професійних завдань вчителя – тренера праці: 

 підходів і переконань, що сприяють інклюзії осіб, яким загрожує соціальне 

виключення, 

 відкритості на здобування нових знань і вмінь та навиків управління 

професійним розвитком у процесі своєї кар'єри, 

 вміння співпрацювати з іншими спеціалістами як джерелами знань 

і натхнення,  

 вміння поєднувати теорію з практикою, 

 творчого залучення до роботи, яка виконується (Teacher education for 

inclusion. Profile of Inclusive Teachers. European Agency for Development in 

Special Needs Education. 2012, c. 17-18]. 

У цьому контексті проблему професійної підготовки тренерів праці 

можна розглядати з урахування концепції підготовки вчителів до інклюзивної 

освіти (автор – Е. Домагали-Зиськ у праці «Підготовка вчителів у контексті 

освіти учнів зі спеціальними освітніми потребами – огляд зарубіжного 

досвіду»). У цьому контексті є важливими такі положення: 

1. Тренери праці мають мати сформовані дидактичні компетенції у сфері 

індивідуального навчання професії на робочому місці осіб з особливими 

освітніми потребами. 

2. Тренери праці мають мати високий рівень соціальної компетенції у сфері 

контакту з людьми зі спеціальними освітніми потребами. Для цього 
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необхідною є не лише компетенція у сфері передачі знань і вмінь, але й з 

урахуванням гуманістичних цінностей. 

3. На етапі професійної підготовки особливе значення має практика й 

особистий контакт з людьми зі спеціальними освітніми потребами. 

4. У процесі підготовки тренера праці важливим елементом є підготовка до 

підтримуваної зайнятості у різних її формах. 

На практиці підготовка і професійне вдосконалення тренера праці 

є постійним процесом, що реалізовується у системі формальної, 

неформальної та інформальної освіти. У польській системі освіти, зокрема у 

системі професійної освіти, розуміння понять формальної, неформальної та 

інформальної освіти трактується відповідно до «Глосарію основних термінів, 

пов’язаних з національною системою кваліфікацій» (Інститут освітніх 

досліджень. Варшава 2014): 

 Формальна освіта – навчання шляхом участі в освітніх та навчальних 

програмах, що забезпечує здобуття офіційно зареєстрованої кваліфікації. 

 Неформальна освіта – інституційно організоване навчання за межами 

освітніх та навчальних програм, яке безпосередньо не забезпечує здобуття 

офіційно зареєстрованої кваліфікації; 

 Інформальна освіта – досягнення знань, умінь та соціальної компетенції 

шляхом здійснення широкого спектру діяльності, що відбувається поза 

організованими формами освіти. 

Постійна освіта у випадку тренера праці означає, що усі вказані вище 

форми освіти можуть і мають бути використані у процесі освіти і 

професійного вдосконалення тренера. Водночас на певних етапах освіти 

маємо справу з паралельним використанням взаємодоповнюваних освітніх 

заходів, які здійснюються у різних формах освіти. У контексті неперервної 

освіти вважається, що у цьому процесі можна використовувати усі доступні 

форми навчання з урахуванням їх характеру і форми, що домінує на 

відповідному етапі підготовки. 
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При цьому слід звернути увагу, що у Європейському Союзі 

неформальну освіту розглядають як важливу форму навчання у суспільствах, 

що ґрунтуються на знаннях й інформації. Ця форма освіти сприймається як 

важливий процес формування позицій, цінностей, навиків і знань, що 

здобувається на підставі досвіду і впливу оточення. Окрім цього, цю форму 

освіти трактують також як важливий фактор підтримки індивіда для 

подолання неуспішності та уникнення соціального виключення (Gajda K., 

2014, c. 146). 

Щодо способу підготовки тренерів до підтримуваної зайнятості слід 

розглядати проблему підготовки у контексті усталеної практики у цій сфері і 

рекомендацій щодо системи підготовки тренерів. 

Відповідно до рекомендацій Європейського Союзу щодо підтримуваної 

зайнятості претенденти на посаду тренера праці повинні мати як мінімум 

середню або вищу освіту (професійну чи на рівні магістра) у галузі 

суспільних наук, здобуту у рамках формальної освіти. У Польщі вважається, 

що тренер праці повинен мати вищу освіту у сфері педагогіки, спеціальної 

педагогіки, психології, консультування з питань кар'єри чи соціальної 

педагогіки. Претендент має також володіти досвідом, пов'язаним з 

функціонуванням ринку праці. Окрім цього, основним критерієм у процесі 

залучення претендента на посаду тренера праці є очікувані від нього особисті 

риси (передусім відповідальний підхід до виконуваної ролі і до клієнта) та 

соціальні компетенції (навички) у широкому розумінні (Mrugalska K., 2015, c. 

29). У цій ситуації основи професійної підготовки тренер праці може здобути 

також у режимі інформальної освіти, проходячи навчання, організоване у 

формі курсів, розроблених на підставі стандарту, створеного фахівцями 

Європейського Союзу підтримуваної зайнятості. 

Метою організації курсів є формування у претендентів на посаду 

тренера праці знань та навичок, необхідних для підтримки бенефіціарів 

підтримуваної зайнятості. Важливим результатом підготовки тренерів має 
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бути формування позитивних підходів, які сприяють залученню підопічних 

до професійної інтеграції. Завершення підготовки претендента на 

посаду тренера праці зазвичай супроводжується виданням сертифіката, що 

підтверджує проходження освітнього циклу у сфері підтримуваної зайнятості 

(Mrugalska K., 2015, c. 19). При цьому слід звернути увагу, що цей сертифікат 

з навчання не є документом, що уповноважує до здобуття зареєстрованої 

кваліфікації. 

На базі програми Європейського Союзу підтримуваної зайнятості у 

рамках власних досліджень було розроблено й експериментально 

запроваджено пілотну авторську програму підготовки претендентів на 

посаду тренера праці. Основною метою розроблення програми було 

врахування педагогічних і комунікативних аспектів праці тренера та набуття 

практичних компетентностей. Претендентам на посаду тренера праці це дало 

можливість набути основоположні знання і навички у сфері комунікаційних 

компетенцій у роботі з особами з порушенням інтелектуального розвитку та 

практично використовувати їх у реальних ситуаціях – в умовах 

безпосереднього контакту з особами з особливими потребами. Новим 

елементом програми є також звернення до проблеми адаптації виробничого 

середовища до потреб осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. Ця 

проблематика має суттєве значення для ефективної організації підготовки 

осіб з особливими потребами на робочому місця до ведення професійної 

діяльності. У навчанні взяли участь 32 учасників. У рамках оціночного 

дослідження учасники тренінгу високо оцінили рівень викладання та 

наголосили на важливій освітній цінності, що випливає з можливості 

прямого контакту з людьми з особливими потребами – бенефіціарами 

підтримуваної зайнятості. Програмна документація курсу міститься у 

Додатку А. 

Початкову професійну кваліфікацію тренер праці здобуває у форматі 

курсів, а вдосконалення цих компетенцій реалізовує у системі професійного 
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вдосконалення та інформальної освіти. Це означає необхідність 

інтенсифікації процесів професійного розвитку і вдосконалення тренера, 

передусім у процесі інформальної освіти. 

У ситуації, коли постійне навчання стає нормою у житті сучасної 

людини, інформальна освіта може становити ефективне доповнення 

формальної і неформальної освіти. Інформальна освіта набуває особливого 

значення у процесі навчання дорослих осіб. З огляду на інтегральні зв'язки 

цього процесу з повсякденною діяльністю, дорослі особи здобувають знання 

і вміння передусім на підставі досвіду і впливу оточення. Важливим 

елементом цього процесу є набуття компетентності внаслідок реалізації 

завдань у професійному середовищі, підготовки на робочому місці та 

поглибленої рефлексії, пов’язаної з організацією та результатами праці. 

У проаналізованих дослідженнях, виконаних у рамках діяльності 

Європейського агентства з питань спеціальних потреб й інклюзивної освіти, 

навчання розглядають як діяльність, що полягає у вирішенні проблем, які 

вимагають постійного і систематичного планування, оцінки, обмірковування 

та реагування відповідно до мінливих дидактичних ситуацій. Ефективною 

стратегією є рефлексивна діяльність, що проявляється у постійних роздумах 

про власні дії. В основі цієї стратегії – схильність до аналізу заходів, 

труднощів, які виникають, і помилок, що становило чинником подальших 

рішень. Для вчителя, здатного до рефлексії, характерними є: 

 методи і стратегії оцінки власної роботи та її результатів, 

 методи досліджень у ході діяльності та їх значення для роботи, 

 розробка особистих стратегій вирішення проблем, 

 системна оцінка власних результатів, 

 успішне залучення інших осіб – осіб, які навчаються, та спеціалістів, які 

співпрацюють, – до роздумів щодо навчання й учіння (Teacher education 

for inclusion. Profile of Inclusive Teachers. European Agency for Development 

in Special Needs Education. 2012, c. 17). 
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Учіння, яке ґрунтується на щоденному досвіді праці, сприяє 

формуванню педагога-практика, який здатний до рефлексії, що у випадку 

тренера праці може бути достатньо ефективним. Тренер, беручи 

відповідальність за власний професійний розвиток, значною мірою приймає 

рішення про рівень залучення і визначає пріоритети, що стосуються 

пізнавальної діяльності, спрямованої на підвищення ефективності своєї 

праці. Джерелом натхнення у цій сфері є передусім складні ситуації, 

зумовлені тими професійними завданнями, які ставлять перед тренером, та 

які вимагають різних форм співпраці з багатьма суб'єктами (консультант з 

питань кар'єри, психолог з розвитку, спеціальний педагог, особисте 

професійне середовище), які беруть участь у процесі підтримки бенефіціара 

підтримуваної зайнятості. Поглиблена рефлексія щодо якості власної 

діяльності має забезпечити ідентифікацію причин невдач і їх наслідків та 

пошук засобів для їх вирішення. 

У цьому контексті ефективною залишається проблема ефективності 

підготовки тренерів праці до ефективної реалізації професійних завдань. 

 

 

3.5. Принципи і компетентнісний профіль професійної підготовки 

тренера праці 

 

В основу концепції підтримуваної зайнятості покладено положення 

щодо можливості ефективної діяльності на користь соціальної інклюзії осіб з 

особливим потребами шляхом їхньої активізації на відкритому ринку праці. З 

огляду на ключову роль тренера праці у реалізації цієї концепції 

основоположним питанням є відповідна підготовка тренерів до виконання 

поставлених перед ними завдань. Принципи підготовки тренерів праці 

розроблено у рамках діяльності організацій, що популяризують цю форму 

зайнятості, у тому числі Європейського Союзу підтримуваної зайнятості.  
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У Польщі цим займається Польська федерація підтримуваної 

зайнятості, а також Державний фонд реабілітації осіб з особливим 

потребами. У прийнятій моделі підготовки враховуються такі елементи: 

– підготовка працівника з особливими потребами до виконання 

професійних завдань на відповідному робочому місці; 

– участь тренера у процесі адаптації працівника з особливими 

потребами на робочому місці; 

– співпраця з роботодавцем і виробничим колективом відповідно до 

місця праці особи з особливими потребами. 

Окреслені таким чином особливості діяльності тренера праці 

зумовлюють способи добору і підготовки кандидатів, які надаються до 

виконання доручених завдань. У рекомендаціях, викладених у документах 

Європейського Союзу щодо підтримуваної зайнятості і працях вітчизняних 

науковців перелічено критерії, яким має відповідати кандидат на тренера 

праці. При цьому звертається увага на те, що першочерговим критерієм 

оцінювання є особисті риси та соціальні компетентності кандидата. 

Необхідною вважається освіта як мінімум середнього рівня й елементарний 

досвід на ринку праці у формі волонтерської діяльності, практики чи 

стажування та навички у сфері використання комп’ютера. Розширений 

перелік вимог, які висуваються перед тренером праці, стосується вимог, які 

визначено як «бажані» (Gorący, M., 2015, s. 28-29). На цьому рівні вимог 

вказують наявність вищої освіти (професійної чи магістратури) у галузі 

суспільних наук, досвід роботи з особами з особливими потребами, пройдені 

курси у сфері консультування з питань кар’єри, соціальної і професійної 

реабілітації осіб з особливим потребами, навички спілкування з особами зі 

специфічними потребами, навички у сфері використання комп’ютерних 

програм та участь кандидата у навчанні щодо реалізації завдань тренера 

відповідно до Європейського стандарту підтримуваної зайнятості 

(Gorący, M., 2015, s. 29). 



185 
 

Обґрунтування цілеспрямованості діяльності тренера праці добре 

презентовано в описі робочого місця тренера. Метою створення цього місця є 

забезпечення оптимальних умов для початку і продовження професійної 

активності особами з особливими потребами, які потребують індивідуальної 

підтримки у цьому процесі. Основним завданням тренера є створення умов для 

підготовки і працевлаштування на відкритому ринку праці особи з особливими 

потребами та створення умов і підтримки бенефіціара підтримуваної зайнятості 

на етапі професійної адаптації (Trener pracy jako sposób na zwiększenie 

zatrudnienia, 2013, s. 7). 

Підставою для організації професійної діяльності тренера праці є вже 

згаданий вище, розроблений у документах Європейського Союзу 

підтримуваної зайнятості, 5-етапний процес підтримки клієнта підтримуваної 

зайнятості, що охоплює: 

– участь особи з особливими потребами; 

– створення професійного профілю; 

– пошук робочого місця; 

– залучення роботодавця; 

– підтримка на робочому місці і поза ним. 

У заходах, спрямованих на підтримку бенефіціара підтримуваної 

зайнятості, передбачено, що тренер праці має володіти певними 

компетентностями, відповідно до чотирьох основних категоріях: особистих, 

соціальних, когнітивних і виконавчих компетентностей. 

Усі ці компетентності вимагають оволодіння тренером праці певними 

знаннями і набуття відповідних навичок, чітко визначених у програмах 

підготовки тренерів праці. 

Компетентності, відповідно до рекомендації Європейського Парламенту 

щодо Європейських рамок кваліфікації, означають доведену здатність 

застосовувати знання, навички й особисті, соціальні або методологічні здібності, 

яка демонструється під час роботи чи навчання та у професійній й особистій 
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кар’єрі (Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, 2009). 

Таке визначення дозволяє трактувати компетентності у категоріях готовності до 

певного типу діяльності, пов’язаної з реалізацію конкретних завдань, у тому 

числі фахового характеру. Це означає, що компетентності мають характер 

теоретичного конструкту, який неможливо спостерігати безпосередньо, 

незалежно від конкретної поведінки. Відповідно компетентності також описують 

на підставі проведеного спостереження за поведінкою, що забезпечує можливість 

оцінки рівня сформованості певної якості. При цьому слід звернути увагу на 

динамічний характер компетентностей, що означає можливість формування і 

розвитку, а у результаті – можливість розвитку компетентностей. 

Для виявлення рівня сформованості компетентностей 

використовуються описові шкали, в яких виокремлено набір характерних для 

конкретної компетентності способів поведінки працівника. У випадку 

тренера праці для оцінювання рівня компетентностей, необхідних для 

реалізації доручених йому завдань, рекомендується прийняти п’ятирівневу 

описову шкалу. Характеристика цієї шкали міститься у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Шкала для оцінювання рівня компетентності тренера праці 

Рівень Характеристика рівня компетентності 

1 Не можна зауважити способів поведінки, які вказують на 

наявність бажаних компетентностей. 

 

2 

Освоєння компетентності на базовому рівні. Вона 

використовується нерегулярно. Необхідною є активна підтримка і 

контроль з боку більш досвідчених осіб. Слід постійно 

підвищувати кваліфікацію та набувати досвіду у виконанні 

завдань. 

3 Компетентності сформовано на доброму рівні – це дозволяє 

самостійно використовувати їх у практиці у ході реалізації 

професійних завдань. 
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4 Компетентності сформовано на дуже доброму рівні, який 

забезпечує дуже добру реалізацію завдань у певній сфері та 

передачу іншим власного досвіду. 

5 Компетентність сформовано на ідеальному рівні. Здатність 

творчо використовувати знання, навички і підходи, відповідні для 

конкретної сфери діяльності. 

 

Джерело: Gorący, М. (2015). Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez 

trenera pracу. 

 

Відповідно до прийнятої шкали визначається необхідний  та очікуваний 

рівень компетентностей, необхідних для виконання завдань на посаді тренера 

праці. Укладений таким чином компетентнісний профіль як перелік 

компетентностей, необхідних для ефективного виконання певних професійних 

функцій, забезпечує визначення прогалин у компетентностях відповідно до 

конкретних категорії. Прогалина у компетентності визначається як відмінність 

між очікуваним і реальним рівнем компетентності, що стосується обстежуваної 

особи. Ідентифікація прогалини у компетентностях може становити підставу для 

прийняття рішень, які стосуються професійного удосконалення тренерів. 

Необхідні компетентності тренера праці містяться у чотирьох основних 

категоріях: особистих, соціальних, когнітивних і виконавчих 

компетентностях. Сукупність компетентностей у цих категоріях взаємодіють 

з професійними завданнями, які має виконувати тренер. Схему, що ілюструє 

ці компетентності, наведено на рис. 5.  
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Рис. 5. Компетентності тренера праці 

Джерело: Gorący, М. (2015). Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez 

trenera pracу. 

 

У сфері особистих компетентностей тренер праці має вирізнятися: 

особистою мотивацією, готовністю до співпраці, емпатією і суб’єктним 

підходом до клієнта, етичною позицією й емоційною зрілістю. Усі ці риси 

мають характер теоретичних конструктів і вимагають уточнення їх значення 

у випадку конкретного їх застосування. По відношенню до компетентностей 

тренера праці вважається, що ці компетентності виражаються у заходах, які 

реалізовуються відповідно до визнаних етичних норм і цінностей та 

прийнятих стандартів праці, а також через взяття особистої відповідальності 

за реалізацію доручених завдань. Тренер ефективно дає собі раду зі стресом, 

контролює емоції і виражає готовність до співпраці (Gorący, M., 2015, s. 20-

23). Профіль особистих компетентностей тренера праці наведено на рис. 6. 
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Рис. 6. Профіль особистих компетентностей тренера праці 

Джерело: власна розробка, на підставі роботи Gorący, М. (2015). 

Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracу. 

 

Особливе значення надається суб’єктному трактуванню учасників 

взаємодії, що у простій інтерпретації виражається у наданні їм свободи 

вибору і контролю ситуації, у якій вони перебувають. У конкретній ситуації 

це виражається у пристосуванні професійних очікувань до індивідуальних 

можливостей працівника (Wołk, Z., 2009, s. 96). Водночас слід звернути 

увагу, що поняття суб’єктності має характер теоретичного конструкту, який 

аналізується з філософської, психологічної, соціологічної і правової точок 

зору, що знаходить своє специфічне відображення у різних сферах діяльності 

людини. 

З прагматичної точки зору особливе значення для діяльності тренера 

праці має правова інтерпретація суб’єктності. Суб’єктність у правовому 

підході ґрунтується на двох поняттях, які наявні як у загальній теорії права, 

так і в цивільному праві. Йдеться, зокрема, про поняття «правоздатності» і 

«дієздатності» (Kaczmarek, P., 2006). Перший термін визначають як 

спроможність бути суб’єктом прав і обов’язків правового характеру – тобто 
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можливість бути власником майна, членом сім’ї, громадянином тощо. 

Правоздатністю у всіх сучасних правових системах наділена кожна людина. 

Системні різниці наявні виключно щодо правового статусу людської істоти 

на пренатальному етапі. Правоздатність не зазнає змін на жодному етапі 

життя людини – це виразно підкреслено у змісті пар. 1 ст. 8 польського 

Цивільного кодексу, де вказано, що «кожна людина від моменту народження 

наділена правоздатністю». Тож правоздатністю наділена кожна людина без 

огляду на вік, стан здоров’я, судимість чи інтелектуальні або фізичні 

здібності (навіть особа, що перебуває у комі чи на останніх стадіях хвороби 

Альцгеймера, має повну правоздатність і може бути, наприклад, власником 

нерухомого майна) (Kaczmarek, P., 2006). 

Від «правоздатності» слід відрізняти «дієздатність». Це поняття має 

значно більше практичне значення. Дієздатність можна трактувати як 

можливість входу, модифікації чи виходу з різних ситуацій, які мають 

правове значення (правовідносин) на підставі власних рішень (правочинів), 

зміст і форма яких сприймаються членами суспільства відповідно до певної 

правової традиції (принципів значення) та призводять до підпорядкування 

певним правовим наслідкам (Mularski, K., 2011). Так, наприклад, дієздатна 

особа може зробити заяву щодо визнання батьківства, розірвати трудовий 

договір чи нарахувати пеню за неналежне виконання договору. Шляхом 

спільного волевиявлення повністю дієздатні особи можуть, зокрема, укласти 

шлюб, продати нерухоме майно, влаштуватися на роботу тренером праці, 

здійснити грошову пожертву з конкретною ціллю тощо (Targosz, T., 2004). 

Дієздатність, на відміну від правоздатності, зазнає суттєвої 

диференціації у кожній правовій системі, зокрема у Польщі. Метою такої 

диференціації є належне управління рівнем ризику, що випливає зі 

здійснення правових дій (правочинів) особами з обмеженими 

інтелектуальними можливостями. Польська правова система передбачає дві 

моделі виключення або обмеження дієздатності: перша стосується осіб, які 
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не досягли 18-річного віку, а друга – осіб, які з різних причин не 

контролюють свою поведінку чи потребують допомоги у цій сфері. У 

польському Цивільному кодексі у § 1 ст. 13 наведено такі причини,  до яких 

зараховано «психічну хворобу, розумову відсталість чи інші психічні 

розлади, зокрема, алкоголізм чи наркоманію». Вибір лексики у 

процитованому положенні може здаватися невдалим з точки зору сучасних 

суспільних та медичних наук, але слід пам’ятати, що основи цієї норми були 

затверджені понад півстоліття тому у 1964 р. (Ciszewski, J., 2014). 

Метою правових норм, що обмежують чи скасовують дієздатність, не є 

обмеження суб’єктності людини, а захист індивіда від економічно невигідних 

правових наслідків рішення, які можуть виявитися непоправними 

(наприклад, продаж за безцінь нерухомості, яку далі, нічого не підозрюючи, 

придбає наступний покупець) (Ciszewski, J., 2014). 

У контексті окреслення необхідних компетентностей тренера праці 

проблема правової суб’єктності є настільки важливою, що порушені проблеми 

використання відповідної термінології потребують подальшого уточнення. З 

огляду на прагматику відносин з особами з особливими потребами, тренер 

праці має дуже добре розуміти зазначені проблеми і вміти використовувати ці 

знання у своїй роботі з клієнтом. Ключові норми цивільного права у сфері 

дієздатності викладено у додатку Б. 

Варто зазначити, що у польському законодавстві передбачено також ряд 

інших норм, які стосуються сфери інтересів особи з особливими потребами, 

неповносправність якої (з будь-якої причини) може зумовлювати збільшену 

потребу правового захисту. Прикладом може слугувати хоча б § 1 ст. 183 

Кодексу про сім’ю та піклування, відповідно до якого «особі з особливими 

потребами призначається опікун, якщо цій особі потрібна допомога у веденні 

усіх справ або справ конкретного типу чи врегулюванні певної справи. Обсяг 

обов’язків та прав опікуна визначає опікунський суд» (Wierciński, J., 2014). 

Форми протизаконних або неетичних дій проти особи з особливими 
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потребами, що полягають у використанні її обмеженої соціальної, 

когнітивної чи інтелектуальної компетентності з метою завдати шкоду такій 

особі, є предметом врегулювання також інших важливих правових норм. Тут 

слід навести найважливіші: § 1 ст. 388 Цивільного кодексу, відповідно до 

якого «якщо одна зі сторін, використовуючи вимушене становище, 

немічність чи недосвідченість іншої сторони, в обмін на своє зобов’язання 

приймає або застерігає для себе або для третьої сторони вигоду, вартість якої 

на момент укладення договору значно перевищує вартість її власного 

зобов’язання, інша сторона може вимагати зменшення свого зобов’язання 

або збільшення належного зобов’язання, а у випадку, якщо обидва ці способи 

будуть надмірно складними, вона може вимагати розірвання договору», та ст. 

304 Кримінального кодексу: той, хто скориставшись вимушеним становищем 

фізичної, юридичної особи чи організаційного підрозділу без 

правосуб’єктності укладає з ним договір, накладаючи на них зобов’язання, 

яке не відповідає взаємному зобов’язанню, карається позбавленням волі до 3 

років (Ciszewski, J., 2014). 

Водночас соціальні компетентності тренера мають охоплювати навички 

побудови відносин, доброї співпраці й особисту культуру тренера. Ці 

компетентності виявляються у вигляді участі, організації активної співпраці на 

принципах партнерства при постійному врахуванні поставлених цілей і 

прийнятих принципів, оцінці обсягу праці та наданні зворотного зв’язку 

відповідно до ситуації, що виникла. Важливим фактором у цій сфері є уміння 

пристосування способу комунікації до специфічних потреб клієнта 
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(Gorący, M., 2015). Це вимагає належного розуміння тренером сформованості 

у особи з особливими потребами рівня усвідомлення власних прагнень і цілей 

та можливостей їх реалізації. Профіль соціальних компетентостей тренера 

праці представлено на рис. 7. 

Рис. 7. Профіль соціальних компетентностей  тренера праці 

Джерело: Gorący, М. (2015). Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez 

trenera pracу. 

 

У сфері соціальних компетентностей особливе значення надається 

особистій культурі тренера. Поняття особистої культури є конструктом, який 

у поточному трактуванні виражається у способі формування міжлюдських  

відносин. Характеризуючи феномен культури, Я. Щепанський привертає 

увагу до складності цього явища. Він наголошує, що попри весь загал 

матеріальних і нематеріальних творів людської діяльності важливим 

елементом культури у широкому розумінні вважаються способи поведінки, 

конкретизовані і прийняті у певних спільнотах (Szcze, J., 1970). Такий підхід 

є наближеним до розуміння культури як відповідного для певної спільноти 

людей способу мислення, відчуття і реагування, спрямованого на способи 

вирішення проблем, пов’язані з функціонуванням у певному середовищі 

(Dembo, M., 1997, s. 334). Відповідно ці способи поведінки можна трактувати 

як вираження особистої культури індивіда. 

У випадку діяльності тренера праці феномен особистої культури 

доцільно розглядати у контексті проблеми міжлюдських взаємин, що 

реалізовуються у професійній діяльності і охоплюють такі етапи: 

оформлення на роботу, професійної адаптації і фахового розвитку 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості. Ефективна реалізація завдань у цій 

сфері вимагає досягнення високого рівня культури праці, яка, на думку 

Т. Олексина, складається з розуміння значення виконуваних професійних 

завдань, знання процесів праці, що становлять предмет зацікавлення, чи 
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також якості міжособистісних відносин (Oleksyn, T., 2006, s. 86), які у 

випадку тренера праці охоплюють широкий спектр бенефіціарів і партнерів, 

що беруть участь у проекті підтримуваної зайнятості. 

За таких обставин тренер праці повинен мати компетентності у сфері 

кооперації у міждисциплінарній команді та співпраці із суб’єктами, що 

функціонують у мінливих умовах ринку праці як учасники підтримуваної 

зайнятості. Це передбачає формування таких особистих рис, як схильність 

проявляти ініціативу та діяти еластично у випадку появи труднощів, вміння 

управляти емоціями чи здатність будувати мережі контактів, що сприяють 

реалізації поставлених цілей. 

Когнітивні компетентності виражаються в аналітичних та креативних 

здатностях та налаштуванні тренера праці на особистий розвиток. З-поміж 

аналітичних здібностей йому притаманна здатність бачити процеси у 

категоріях причин і наслідків з урахуванням їх складності, що потребує 

обробки великої кількості інформації. Тренер передає клієнту зворотну 

інформацію щодо результатів здійснених заходів на його користь. Він вміє 

ідентифікувати причини помилкових рішень та визначити заходи для 

виправлення ситуації. Творчий підхід тренера проявляється у вмінні 

нетрадиційно вирішувати проблеми та удосконалювати наявні рішення. У 

роботі з особами зі спеціальними освітніми потребами це компетентність, яка 

значною мірою впливає на ефективність роботи тренера. 

Важливою рисою тренера праці є постійне прагнення до особистого 

розвитку. У випадку тренера професійний розвиток особливим чином 

становить невід’ємний елемент особистого розвитку. Це зумовлено 

специфікою його діяльності, яка вимагає повного залучення до роботи з 

підопічним. А це передбачає спрямованість на постійне збагачення знань і 

розвитку навичок роботи у нестандартних умовах з урахуванням 

необхідності індивідуального підходу до кожного клієнта. Це особливо 

важливо при роботі з особами з інтелектуальними порушеннями, коли тренер 
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має застосовувати ефективні методи розкриття особистого потенціалу 

клієнта у процесі підготовки до виконання професійних завдань.  

У контактах з роботодавцем тренер має проявити здібність до 

переговорів менеджерського характеру. Він повинен вміти переконати 

підприємця щодо обґрунтованості працевлаштування неповносправного 

працівника і бізнес-вигоди, зумовленої таким рішенням. Як узагальнений 

показник ефективності діяльності тренера праці можна прийняти показник 

результату, який щодо конкретного випадку виражається у тому, що 

підопічний влаштовується на роботу і зберігає працевлаштування впродовж 

певного часу. По відношенню до спільноти цей показник виражається через 

кількість осіб, які працюють на постійній основі у результаті взаємодії 

тренера праці з партнерами підтримуваної зайнятості. 

Профіль когнітивних компетентностей тренера праці наведено на рис. 

8. 

 

Рис.8. Профіль когнітивних компетентностей тренера праці 

Джерело: Gorący, М. (2015). Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez 

trenera pracу. 

 

Представлений на рис. 8 профіль когнітивних компетентностей 

демонструє високі вимоги щодо схильності тренера праці до постійного 

особистого розвитку. Вже на етапі залучення тренера очікується високий 
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рівень мотивації щодо самовдосконалення і розвитку. Адже у випадку 

тренера ця особиста риса має особливе значення з огляду на роль 

безперервної освіти у вирішенні нетрадиційних проблем підопічних. Власне 

у цій сфері проявляється адаптаційна і реконструкційна функція самоосвіти, 

зумовлена потребою пристосування до постійно змінних обставин, у яких 

тренер має виконувати свої завдання. 

Суттєвою передумовою постійного особистого розвитку тренера праці, 

важливим елементом якого є досягнення високого рівня професіоналізму, є 

переконання, що здобуття формальної кваліфікації не становить достатньої 

умови для забезпечення високої якості його праці. Постійні зміни, що 

відбуваються у виробничому середовищі тренера, та нові виклики, що 

вимагають постійної активності у сфері вдосконалення його професійного 

інструментарію у різних формах, зокрема у формі самоосвіти. Цю діяльність 

можна розглядати як дії на користь цілісного розвитку, що охоплює усі 

психофізичні процеси та усі аспекти особистості людини (Turos, L., 2006, 

s. 126). Важливим механізмом у цьому процесі є творення самого себе як 

один із суттєвих чинників свідомого способу формування людини. Як 

зауважує Л. Турос, творення самого себе є типом формування людського 

індивіда, що творить його цілісний розвиток у всіх сферах особистості 

(Turos, L., 2006, s. 130). Це особливо важливо у випадку тренера праці, 

діяльність якого значною мірою організована в автоматичному режимі. 

Важливою послідовністю компетентностей є виконавчі компетентності, 

що охоплюють: орієнтацію на поставлені цілі і наслідки у діяльності, 

організацію праці, маркетингові навики і вміння вести переговори та навики 

у сфері ведення навчання. Сукупність цих факторів вказує на управлінську й 

освітню функцію тренера праці у реалізації доручених йому заходів. У 

результаті це означає здатність до самостійної й ефективної організації 

роботи, пристосованої до індивідуальних потреб кожного клієнта. Ці заходи, 

окрім характерних для менеджера навичок ведення переговорів, мають 
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проявлятися у вміннях організації навчання, пов’язаних насамперед з 

процесом адаптації бенефіціара підтримуваної зайнятості у виробничому 

середовищі. Навчання на робочому місці, незважаючи на рівень підготовки 

до виконання дій, що становлять професійні завдання працівника, має 

забезпечити учасникам ознайомлення з виробничим середовищем та 

методами безпечного виконання праці на певному робочому місці відповідно 

до чинних норм безпеки і гігієни праці та протипожежної безпеки. Профіль 

виконавчих компетентостей тренера праці наведено на рис. 9. 

 

Рис. 9. Профіль виконавчих компетентностей 

тренера праці 

Джерело: Gorący, М. (2015). Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez 

trenera pracу. 

 

Отже, виконавчі компетентності становлять широкий перелік, що 

вимагає постійного і рівномірного вдосконалення. Кожна з цих 

компетентостей має свою специфіку і є викликом для тренера, що вимагає 

участі у їх реалізації та навичок управління часом і творення ієрархії 

важливості завдань для виконання. 

Представлений компетентнісний профіль тренера праці визначає 

найбільш вагомі компетентності у ситуаціях, пов’язаних з реалізацією його 

професійних завдань. Ці компетентності кандидат на тренера праці розвиває 

  навички  

навички 

навички 
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під час навчання, зміст якого визначено у програмі підготовки тренерів праці 

на підставі стандартів, розроблених з урахуванням документів 

Європейського Союзу щодо підтримуваної зайнятості. Водночас навіть 

побіжний аналіз представленого компетентнісного профілю вказує на 

масштабність і складність інформації, якою має оволодіти тренер праці у 

процесі підготовки до надання послуг у сфері підтримуваної зайнятості. 

Процес підготовки тренерів спрямовується на реалізацію 5-етапної моделі 

підтримуваної зайнятості. У висновках, вкладених у заключному звіті цього 

проєкту, викладено рекомендації щодо и проведення досліджень, які 

стосуються викликів у сфері реалізації 5-етапного процесу підтримуваної 

зайнятості. Наголошено, що на практиці основні заходи з впровадження цієї 

концепції ґрунтуються передусім на діях, властивих для 2-го етапу 

підтримуваної зайнятості, що означає зосередження на діяльності, яка 

передує працевлаштуванню. Це свідчить про помітну недооцінку заходів, що 

стосуються професійної підготовки на робочому місці, способів підтримки 

роботодавця і формування необхідних компетентостей фахівців, які керують 

процесами впровадження підтримуваної зайнятості у цій сфері. При цьому 

зазначено, що основою для успіху підтримуваної зайнятості є належне 

керування процесом навчання бенефіціара за місцем роботи. 

Викладені рекомендації є важливими у процесі організації ефективної 

діяльності щодо вдосконалення підготовки тренера праці. Визначена таким 

чином проблематика становить предмет досліджень, здійснених у рамках цієї 

роботи. Ці дослідження зосереджувалися на проблемах пристосування 

виробничого середовища до потреб працівників з особливими потребами у 

широкому розумінні, зокрема осіб з легкими інтелектуальними 

порушеннями. Виокремлення цієї категорії бенефіціарів підтримуваної 

зайнятості обґрунтоване особливими освітніми потребами цієї групи осіб, 

зумовленими типом їхніх обмежень. 

У цьому контексті ключовою проблемою є організація системи 
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підготовки тренерів, яка забезпечує отримання очікуваних результатів 

у сфері рівня послуг, які надаються, та досягнення поставлених цілей. 

Визначення та вибір способу функціонування системи має свої когнітивні та 

прагматичні наслідки. У випадку підготовки тренерів праці до підтримуваної 

зайнятості маємо справу з ситуацією, у якій створена структура і правила 

функціонування системи мають забезпечити тренерам належний рівень 

необхідних компетенцій. Відображення актуальної практики у цій сфері 

дозволяє створити модель, що становить інструмент, який підходить для 

вирішення практичних проблем, які випливають зі способу запровадження 

прийнятої стратегії досягнення цілей, задекларованих для підтримуваної 

зайнятості. Належним чином розроблена модель дозволяє ідентифікувати 

обмежуючі фактори і способи оцінки прийнятих рішень, оцінити наявні 

процеси і запровадження позитивних змін. Це означає у результаті 

можливість формулювання діагнозу актуального стану системи і 

формулювання постулатів, які стосуються очікуваних змін. 

Комплексний аналіз літератури, яка стосується проблематики 

професійної підготовки тренерів праці, забезпечує ідентифікацію способу 

планування, реалізації й оцінки результатів підготовки цієї професійної 

групи.  

Підставою для аналізу способу підготовки тренерів праці є очікування, 

що стосуються компетенцій, необхідних для виконання доручених їм 

професійних завдань. У розробці Європейського союзу підтримуваної 

зайнятості – Збірнику практичних вказівок – передбачено, що професійний 

опікун (тренер праці) «має володіти навичками і здібностями, що дозволяють 

здійснити оцінку клієнта, забезпечити йому інформацію і професійний 

консалтинг, розробити індивідуальний план діяльності, залучати і звертатися 

з проханнями до роботодавців на різних управлінських щаблях, враховувати 

питання оцінки ризику та правил безпеки і гігієни праці на робочому місці, 

забезпечити вступне і поточне навчання щодо особистих і професійних 
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навиків, а також забезпечити широкі знання на тему різних окремих послуг у 

сфері підтримки, й у разі потреби вміти ними скористатися» (Europejska Unia 

Zatrudnienia Wspomaganego, 2013, s. 112).  

Водночас передбачено, що тренери мають мати можливість отримати 

спеціалізовану кваліфікацію, визначену у вітчизняних нормах. Важливим 

елементом, який забезпечує успіх, є особисті риси тренера праці, які 

забезпечують гармонійну співпрацю з зацікавленими особами, до яких 

зараховують підопічних, співробітників, роботодавців і представників 

установ, які пропонують свою підтримку. Побудова й утримання відповідних 

відносин у диференційованому середовищі вимагає не лише наполегливості 

й стійкості, але й умінь ведення переговорів та широких знань щодо 

працівників і роботодавців, які отримують підтримку, та властивостей бізнес-

оточення (Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, 2013, s. 113-115). 

У попередній практиці основною формою підготовки тренерів праці до 

виконання професійних завдань є навчання у системі неформальної освіти 

(англ. non-formal education). Основою для цього способу підготовки тренерів 

у Європі є розроблений у рамках діяльності Європейського союзу 

підтримуваної зайнятості «Стандарт якості для надавачів послуг 

підтримуваної зайнятості» (Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, 

2013). Відповідно до вказаного стандарту основною метою діяльності 

тренера є отримання для підопічного постійного працевлаштування на 

вільному ринку праці і цій меті має підпорядковуватися підготовка тренерів. 

Однак неформальний характер системи підготовки тренерів призводить до 

того, що програмні принципи, які визначені у вищенаведеному стандарті, не 

завжди дотримуються. Водночас ідентифіковані прогалини у програмі та 

необхідність застосування принципу індивідуального підходу до кожного 

випадку ведуть до того, що неформальна освіта (англ. informal education) є 

важливим способом професійного вдосконалення і розвитку компетенції 

тренера. 
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Бажані компетенції тренера випливають з обсягу послуг, які він надає 

на користь різних категорій бенефіціарів підтримуваної зайнятості і у 

результаті співпраці з підприємцями. Наведені рекомендації визначають 

важливі з точки зору ефективної діяльності напрями вдосконалення процесу 

підготовки тренера праці. Визначена таким чином проблематика становить 

предмет досліджень, здійснених у рамках цієї роботи. Ці дослідження 

зосереджувалися на проблемах пристосування робочого середовища до 

потреб працівників з особливими потребами у широкому розумінні, з 

особливим урахуванням осіб з порушеннями інтелекту. Виокремлення цієї 

категорії бенефіціарів підтримуваної зайнятості обґрунтоване особливими 

освітніми потребами цієї групи осіб, зумовленими типом їхніх обмежень. 

У наявній практиці залучення осіб на посаду тренера праці необхідні 

для виконання професійних завдань тренера компетенції можуть 

перевірятися на підставі результатів співбесіди. Така розмова може 

відбуватися на основі анкети, наведеної у додатку Н. У сфері особистих 

компетенцій предметом зацікавлень є: 

 очікуване ставлення до виконуваної ролі, у тому числі залучення, яке 

виражається в особистій мотивації, 

 відкритість, готовність до співпраці з людьми, у тому числі з особами з 

особливими потребами, емпатія, підхід до інших як до окремих 

суб'єктів. 

Дослідження соціальних компетенцій зосереджено на виявленні: 

 умінь налагодження і побудови стосунків – комунікабельності; 

 умінь співпраці і роботи у команді, навику мотивації себе й інших; 

 особистої культури, дипломатичного такту і таланту. 

У сфері когнітивних компетенцій увага осіб, що проводять набір, має 

зосереджуватися на аналізі: 

 умінь спостереження, аналітичного мислення і планування,  

 гнучкості і креативності,  
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Щодо виконавчих компетенцій об'єктом зацікавлення є зокрема: 

 орієнтація у діяльності на особу і мету, 

 організація роботи, готовність до праці, гнучкість і 

самостійність діяльності, 

Наведений алгоритм співбесіди має характер частково структурованого 

інтерв'ю, що є взаємодією між особами, які беруть інтерв'ю, та респондентом. 

Метою розмови є перевірка рівня компетенції претендента на посаду тренера 

праці з особливим обґрунтуванням його особистих рис, необхідних для 

співпраці з бенефіціарами підтримуваної зайнятості – особами зі 

специфічними потребами та підприємцями як ключовими партнерами 

підтримуваної зайнятості. Слід водночас звернути увагу, що наведена анкета 

співбесіди з претендентом на посаду тренера праці доповнює 

схарактеризований профіль компетенцій тренера праці. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

Підтримувана зайнятість є формою підтримки осіб, які перебувають під 

загрозою соціальної маргіналізації й ізоляції. Вона спрямована на надання 

допомоги особам з особливими освітніми потребами і є важливою умовою 

політики цілісності, що впроваджується у країнах-членах Європейського 

Союзу, а також в інших державах світу. Ця проблема стосується підготовки 

тренерів праці до виконання завдань щодо впровадження концепції 

підтримуваної зайнятості, що потребує вдосконалення системи підготовки 

тренерів у сфері, що стосується формування професійного середовища для 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості. Важливою категорією бенефіціарів 

цієї форми зайнятості є особи з легкими порушеннями інтелектуального 

розвитку. Такі працівники потребують адаптації виробничого середовища та 

відповідного рівня комунікативних компетентностей тренера праці.. Метою 

проведених досліджень було визначення способів заповнення цієї прогалини 



203 
 

у сфері організації професійного середовища для потреб бенефіціарів 

підтримуваної зайнятості з урахуванням особливостей осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

З’ясовано, що специфіка професійної діяльності визначається у 

праксеологічному контексті, що окреслено у «Рамковому стандарті якості 

для надавачів послуги підтримуваної зайнятості» (2005). У цьому документі 

визначено 5-етапний процес підтримуваної зайнятості осіб, що потребує від 

тренерів праці досягнення високого рівня виконання професійних функцій на 

таких етапах: 1) надання необхідної інформації відповідно до потреб 

бенефіціарів; 2) участь клієнтів у здійсненні вибору робочого місця та 

майбутнього розвитку кар’єри; 3) доступ до належної професійної 

підготовки; 4) підтримка у пошуку роботи; 5) залучення роботодавця до 

працевлаштування бенефіціарів підтримуваної зайнятості. 

Обґрунтовано необхідність врахування тренерами праці в процесі 

підтримуваної зайнятості осіб з легкими інтелектуальними порушеннями 

положень андрагогіки та її субдисциплін, зокрема андрагогіки праці, що 

сприятиме ефективному впровадженню концепції підтримуваної зайнятості й 

передбачає врахування особистого потенціалу бенефіціарів, їхніх 

індивідуальних і ситуаційних відмінностей. 

З’ясовано, що організація роботи тренера полягає у наданні послуг 

згідно з процедурою, визначеною відповідними документами, що регулюють 

діяльність тренера праці (заявка на участь; висновок про зарахування до 

участі в підтримуваній зайнятості; контракт клієнта з тренером праці; 

професійний профіль; договір з роботодавцем; аналіз робочого місця; картка 

оцінювання прогресу клієнта; обсяг годин і визначення завдань клієнта  

Відповідно до рекомендацій Європейського Парламенту щодо 

Європейських рамок кваліфікації доцільно виокремити особисті, соціальні, 

когнітивні й виконавчі компетентності тренера праці. Сутність кожної з 

визначених компетентностей схарактеризовано відповідно до конкретних 
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професійних вимог до тренера праці. Профіль його компетентостей 

визначають такі показники, як: емоційна зрілість, особиста мотивація, 

емпатія, готовність до співпраці, етичні установки. Профіль соціальних 

компетентностей передбачає врахування таких показників, як: побудова 

відносин, особиста культура, співпраця. Профіль когнітивних 

компетентостей тренера праці представлено такими показниками, як: 

аналітичні навички, особистий розвиток, креативність. Профіль виконавчих 

компетентостей тренера праці конкретизовано у таких показниках, як: 

орієнтація на людину і мету, навички спілкування, організація роботи, 

маркетингові навички, послідовність у діях, організація роботи. 

Важливим завданням є підготовка тренерів праці для підтримуваної 

зайнятості. У сучасній практиці здебільшого здійснюється їх навчання в 

системі неформальної освіти (англ. non-formal education) у вигляді курсів з 

різними обсягами матеріалу. Основою для розроблення програм цих курсів 

зазвичай є «Стандарт якості для надавачів послуг підтримуваної зайнятості», 

розроблений відповідно до рекомендацій Європейського Союзу 

підтримуваної зайнятості. У підготовці тренерів важливо враховувати, що 

інформальна освіта (informal education) сприяє професійному вдосконаленню 

й розвитку компетентностей тренера. Цікавим у цьому контексті є спосіб 

вирішення означених проблем в окремих європейських країнах. Аналіз 

практичного досвіду в цій сфері вказує на різноманітність прийнятих рішень 

і відсутність уніфікованої системи професійної підготовки тренерів праці. 

 

Результати дослідження, висвітлені у розділі, представлені у 

публікаціях автора: Sikora J. (2011e), Sikora J. (2014a), Sikora J. (2018e), Sikora 

J. (2019b), Sikora J. (2019d), Sikora J. (2019k), Sikora J. (2020).  
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РОЗДІЛ 4 

ДОРОСЛІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

ЯК ОБ’ЄКТ ОПІКИ ТРЕНЕРА ПРАЦІ 

 

У розділі проаналізовано статусні характеристики дорослих з 

особливими потребами у сучасному соціальному середовищі; 

схарактеризовано законодавчі та нормативно-правові положення щодо 

врегулювання їх професійної діяльності; розкрито сутність комунікативних 

компетентностей осіб з інтелектуальними порушеннями; представлено 

правові основи працевлаштування осіб з інтелектуальними порушеннями на 

ринку праці. 

 

 

4.1. Дорослі з особливими потребами у соціальному середовищі 

 

Підтримувана зайнятість є соціальним проєктом, спрямованим на 

підтримку осіб, яким загрожує соціальне виключення, насамперед осіб з 

особливими потребами, зокрема з легкими порушеннями інтелектуального 

розвитку. Ефективна реалізація цієї концепції вимагає визначення потреб 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості і відповідним чином добору заходів на 

користь цієї категорії осіб. У зв’язку з цим ключовим питанням є вміння 

належним чином визначити когнітивний потенціал і соціальні 

компетентності осіб, на яких спрямована підтримка. Важливим фактором є 

використання відповідного інструментарію, що забезпечує опис і порівняння 

ситуації таких осіб. Цим інструментом є схарактеризована нижче 

Міжнародна класифікація функціонування, особливих потреб і здоров’я – 

ICF (International classification of functioning, disability and health). 

Важливою умовою діяльності на користь осіб з особливими потребами 

є набуття певного статусу у соціальному середовищі, основоположним 
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показником чого є рівень професійної активності, тісно пов’язаний з 

наявними комунікативними компетентностями. Усе це впливає на 

можливості соціальної інклюзії осіб, для яких функціонує підтримувана 

зайнятість. При цьому слід зазначити, що діяльність на користь осіб, яким 

загрожує маргіналізація і соціальне виключення, становить основоположний 

напрям політики соціальної єдності. 

Феномен особливих потреб за загального підходу стосується осіб, які з 

різних причин мають суттєві труднощі у самостійному вирішенні своїх 

проблем відповідно до прийнятих у певній спільноті норм. З огляду на 

достатньо диференційовану етіологію і форми цього явища це поняття є 

категорією, яку складно вичерпно описати. Проте у будь-якому випадку 

відповідним інструментом, який можна використати з цією метою, є 

International Classification of Functioning, Disability and Health у межах 

діяльності Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я. 

Метою Міжнародної класифікація функціонування, особливих потреб і 

здоров’я є обґрунтування стандартної термінології і її структури, що 

забезпечує можливість формулювання уніфікованих описів стану здоров’я, 

що охоплюють галузі, що стосуються здоров’я, і галузі, пов’язані зі 

здоров’ям, у тому числі фактори, що зумовлюють добре самопочуття 

індивіда, серед яких виокремлюють суттєві для активної участі у 

суспільному житті елементи, такі, як освіта і праця (ICF Międzynarodowa 

Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 2009, s. 3). 

Класифікація, що міститься в ICF, використовується як дослідницький 

інструментарій для вимірювання результатів дослідження якості життя або 

факторів середовища, а також як інструмент соціальної політики й освітній 

інструмент, що застосовується для підготовки програм навчання, зокрема у 

сфері формування суспільної свідомості людей. Представлена в ICF система 

понять має спростити ретельну розробку інформації, що уможливлює 

здійснення заходів, які слугують посиленню участі людей у суспільному 
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житті шляхом обмеження бар’єрів і забезпечення відповідної підтримки. 

У рамках цієї системи виокремлено складові елементи, що стосуються 

структури і функцій людського тіла з урахуванням порушень розвитку як 

відхилення від належного стану, та фактори, пов’язані з активністю й участю 

у середовищі, яке характеризується у фізичному і психосоціальному 

аспектах. Ці складові елементи можна описувати у позитивному або 

негативному аспектах. 

Щодо особи позитивним виміром способу її функціонування є 

функціональна і структурна інтегральність тіла, а по відношенню до 

соціальної системи – активність й участь. Водночас негативний аспект 

виявляється у порушенні чи обмеженні активності й участі, що передбачає 

вияв особливих потреб. У сфері екологічних факторів, що виражаються у 

зовнішньому впливі на функціонування й особливі потреби, позитивним 

аспектом є спрощення, а негативним – бар’єри і перешкоди. При цьому 

доцільно звернути увагу, що оцінювання такого типу у негативних чи 

позитивних категоріях не поширюється на особисті фактори (ICF 

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 

2009, s. 11). 

До ключових понять, що використовуються у ICF, належать: активність 

й участь та фактори середовища. Відповідно до прийнятого у ICF 

визначення, активність – це виконання певною особою завдання чи 

здійснення дії, а участь виявляється у залученні цієї особи до певних 

життєвих ситуацій. Ці терміни охоплюють широкі сфери людського життя, 

конститутивні для існування людини, починаючи від формування її 

когнітивних здібностей, можливості спілкування, і до питань, що стосуються 

міжособистісних взаємин, у тому числі положення на ринку праці, які 

визначаються через класифікатори – здібність і виконання (ICF 

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 

2009, s. 14). 
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Водночас фактори середовища створюють фізичне і соціальне 

середовище та систему відносин, в якій живуть люди. Ці фактори як зовнішні 

по відношенню до індивіда можуть мати позитивний чи негативний вплив на 

дії людини та її здатність до виконання завдань або на функції чи структури 

її тіла (ICF Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i 

Zdrowia, 2009, s. 16). Їх можна аналізувати на індивідуальному рівні як 

безпосереднє оточення людини, та на соціальному рівні, що охоплює 

формальні і неформальні соціальні структури, зокрема організацію служб, 

пов’язаних із середовищем праці і системами комунікації (ICF 

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 

2009, s. 17). 

ВООЗ рекомендує використовувати ICF у процесі проведення 

досліджень та підготовки звітів у країнах-членах ВООЗ в усьому світі. 

Прийняття цієї рекомендації має забезпечити обгрунтування наукових 

підходів для розуміння і дослідження питання здоров’я і пов’язаних з ним 

станів та визначення спільної термінології, що застосовується для їх аналізу з 

метою покращення спілкування різних користувачів, у тому числі наукових 

працівників, людей, які приймають рішення, та окремих людей (ICF 

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 

2009, s. 145). 

На нашу думку, важливим питанням є обґрунтування сутності 

основних понять. У працях, що відповідають стандартам ICF, йдеться про те, 

щоб уникнути неоднозначностей, які випливають під час дефінітивного 

аналізу. Адже слід пам’ятати, що у наукових працях вимагається зрозуміле і 

чітке визначення різних понять з урахуванням необхідності чіткого 

міжособистісного передавання інформації. 

Щодо осіб з особливими потребами вважається, що певні терміни, що 

використовуються у класифікації, можуть мати характер ярликів 

зневажливого характеру. Залишається також проблемою точність визначень, 



210 
 

які використовуються для позначення обмежень функцій або порушень 

діяльності. У рамках ICF термін «особливі потреби» використовується для 

визначення багатовимірного явища, зумовленого взаємовпливом між людьми 

і фізичним та соціальним середовищем, що їх оточує (ICF Międzynarodowa 

Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 2009, s. 242). Проте 

з огляду на наявні у різних середовищах преференції допускається 

використання за домовленістю таких понять, як «особи з обмеженими 

можливостями» чи «неповносправні особи». Як правило, прийнято, що люди 

мають право називати себе так, як вони бажають (Там само, s. 242). 

Варто зауважити, що ICF не класифікує людей. Це класифікація 

характерних для стану здоров’я людей рис у контексті їхніх індивідуальних 

життєвих ситуацій та впливів середовища. Вважається, що 

неповносправність виникає у результаті взаємодії між характерними рисами 

стану здоров’я і контекстуальними факторами. Відповідно важливо також, 

щоб не характеризувати людей виключно у категоріях їхніх порушень, 

обмеження активності чи участі (Там само, s. 242). 

Проблема дефінітивного аналізу понять у сфері осіб з особливими 

потребами пов’язана не з мовним вираженням сутності понять, а з 

відображенням підходів інших людей до особливих потреб. 

Важливим фактором для визначення положення осіб з особливими 

потребами є сфера охоплення проблеми. На підставі даних, отриманих у ході 

Загальнонаціонального перепису населення і житла 2011 року, з’ясовано, що 

у Польщі близько 12 % населення становили люди з особливими потребами, 

що в абсолютному вираженні становить майже  4,7 млн осіб, з них 2,3 млн – 

працездатного віку. 

Варто звернути увагу на труднощі щодо отримання однорідних з 

методологічної точки зору даних, що ілюструють соціальне явище особливих 

потреб у різних державах-членах Європейського Союзу. Джерелом такої 

неоднорідності є різний спосіб визначення біологічної і правової 
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неповносправності у конкретних державах-членах ЄС. 

Дані щодо юридичного статусу і біологічних особливостей осіб з 

особливим потребами систематично збираються у рамках здійснюваних з 

певною частотою загальнонаціональних переписів (у Польщі вони 

відбуваються кожних 10 років) та інших вибіркових досліджень. У Польщі 

такі дані у рамках Загальнонаціонального перепису останній раз було 

отримано у 2011 р. Поточні квартальні дані доступні на підставі результатів 

Дослідження економічної активності населення. У цій роботі для ілюстрації 

особливостей явища особливих потреб використано дані, отримані у рамках 

останнього Загальнонаціонального перепису, проведеного у 2011 р. 

(Інформація Уряду Республіки. «Карта прав осіб з особливим потребами», 

2013, ч. 1). 

З огляду на складність і багатоаспектність неповносправності, 

характеристика групи осіб з особливими потребами у популяції вимагає 

врахування різних критеріїв, які зумовлюють напрям досліджень. З точки 

зору структури популяції, можна виокремити категорії осіб з особливими 

потребами за типом і ступенем порушення чи також з огляду на вік осіб з 

особливими потребами. 

Дані, що стосуються частки серед осіб з особливими потребами, 

відповідно до захворювань, які спричинили неповносправність, у віці від 15 

років і більше, наведено у таблиці 6 (Інформація Уряду Республіки. «Карта 

прав осіб з особливим потребами», 2013, ч. 1). 

Таблиця 6. 

Неповносправні відповідно до типу порушення у віці 16-59 років у 2009 р. 

Тип захворювання Частка у популяції 

у % 

Травми та захворювання опорно-рухового апарату 48,2 

Травми та захворювання органів зору 20 

Травми та захворювання органів слуху 6,2 

Серцево-судинні захворювання 32,9 

Неврологічні захворювання 32,7 

Психічні захворювання 14,8 
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особи з особливими потребами за типом порушення 

опорно-руховий апарат 

органи зору 

органи слуху 

серцево-судинна система 

неврологічна система 

психічні захворювання 

розумова відсталість 

інші захворювання 

Розумова відсталість 7,2 

Інші захворювання 25,5 

Джерело: опрацювання автора. 

 

Аналіз даних, систематизованих у таблиці 6, засвідчує, що значна група 

осіб з особливими потребами страждає від поєднання порушень. При цьому 

слід звернути увагу, що поняття поєднаної неповносправності визначають 

по-різному. У контексті загального підходу це стан, коли «у певної особи 

наявні дві чи більше неповносправності, спричинені одним чи більшою 

кількість ендо- або/і екзогенних факторів, які діють одночасно або почергово 

у різні періоди життя» (Marcinkowska, B., 2016, s. 11). При цьому слід 

звернути увагу, що ситуація особи з поєднаною неповносправністю 

зумовлена типами і ступенями неповносправності, що у означає, що кожен 

такий випадок слід розглядати індивідуально. 

Графічна ілюстрація даних, наведених у таблиці 6, представлена на 

діаграмі – рис. 10. 

Рис. 10. Неповносправні за типом порушення у віці 16-59 років у 2009 р. 

Джерело: Інформація Уряду Республіки. «Карта прав осіб з особливим 

потребами». 2013, ч. 1. 

 

Важливим питанням є характеристика популяції осіб з особливими 
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потребами з огляду на ступінь неповносправності. У Польщі відповідно до 

норм Закону про професійну та соціальну реабілітацію, а також 

працевлаштування осіб з особливими потребами вирізняють такі ступені 

неповносправності: 

• значний – до значного ступеня неповносправності зараховують 

особу з порушеними функціями організму, неспроможну до роботи або 

спроможну працювати лише у спеціальних умовах організації праці, яка для 

того, щоб виконувати соціальні ролі, потребує постійної або довготривалої 

підтримки і допомоги інших осіб у зв’язку з неможливістю самостійної 

життєдіяльності; 

• помірний – до помірного ступеня неповносправності відносять 

особу з порушеними функціями організму, неспроможну до роботи або 

спроможну працювати лише в спеціальних умовах праці, яка потребує 

тимчасової або часткової допомоги інших осіб, щоб виконувати соціальні 

ролі; 

• легкий – до легкого ступеня неповносправності зараховують особу 

з порушеними функціями організму, які спричиняють суттєве погіршення 

здатності виконувати роботу порівняно зі здібностями, що виявляє людина з 

подібною професійною кваліфікацією з повнотою розумових і фізичних 

можливостей, або особу з обмеженнями у виконанні соціальних ролей, які 

можна компенсувати за допомогою використання ортопедичних 

пристосувань, допоміжних засобів чи технічних рішень. 

Дані щодо юридично визнаних інвалідів у віці 16 років і старших у 

2012 р. наведено у таблиці 7 (Інформація Уряду Республіки Польща, 2013). 

Таблиця 7.  

Перелік Ступінь неповносправності 

Легкий Помірний Значний 

Частка у популяції у 

% 

35,9 42,7 21,4 
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Джерело: Інформація Уряду Республіки. «Карта прав осіб з особливим 

потребами», 2013, ч. 1., с. 7. 

 

Графічна ілюстрація даних, наведених у таблиці 7, представлена на 

графіку – рис. 12. 

 

 

Рис. 12. Структура юридично визнаних інвалідів у віці 16 років   

та старших за ступенем неповносправності (2012 р.) 

 

Дані, що містяться у таблиці 7, представлені у графічному вигляді на 

рис. 12), демонструють, що особи з особливими потребами з легким та 

помірним ступенями неповносправності становлять майже 80% популяції 

осіб з порушеннями. Це може означати, що у більшості  випадків ці особи 

можуть брати активну участь у комплексній реабілітації, що охоплює 

медичну, соціальну і професійну реабілітації. 

У літературних джерелах «комплексність реабілітації» трактується як 

процес, у якому враховуються усі аспекти діяльності, спрямованої на 

забезпечення особам з порушеннями умов для розвитку й участі у 

суспільному житті у максимально повному обсязі. 

Хоча реабілітація є цілісним процесом, але у деяких працях з цієї 

проблеми можна знайти класифікацію, в якій виокремлено такі різновиди: 

легкий 

помірний 

значний 

Структура неповносправних осіб у віці 16 років і старших 

за ступенем неповносправності 
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• медична реабілітація – її метою є відновлення втраченої 

психофізичної форми хворого, а у випадку незворотної втрати функції – 

компенсація наявного дефіциту шляхом компенсації або заміщення 

(Hulek, A., 2009, s. 134); 

• соціальна реабілітація – полягає у підготовці до виконання 

соціальних ролей і повноцінної участі у суспільному житті свого середовища 

(Majewski, T., Miżejewski, C., Sobczak. W., 2007, s. 31); 

• професійна реабілітація – полягає у реалізації соціальної інтеграції, 

спрямованої на професійну підготовку і пристосування особи з особливими 

потребами до постійного виконання професійної роботи (Majewski, T., 

Miżejewski, C., Sobczak. W., 2007, s. 80). 

При цьому слід звернути увагу, що професійна реабілітація, метою якої 

є забезпечення особи з особливими потребами постійного працевлаштування, 

є важливим фактором, що уможливлює її включення до нормального ритму 

соціального життя. Отже, це означає визнання професійної реабілітації 

важливим кроком у розвитку сучасного суспільства. 

Ключовим питанням у заходах, що здійснюються на користь осіб з 

особливим потребами, є спосіб підходу до неповносправності. Основною 

обставиною, що визначає розуміння цього явища, є модельне розрізнення, 

яке зводиться до сприйняття неповносправності як індивідуальної проблеми, 

зумовленої характером порушення, чи також трактування неповносправності 

як результату механізмів соціального виключення (Barnes, C., Mercer, G., 

2008, s. 18). 

Залежно від прийнятого підходу до неповносправності особу з 

особливими потребами сприймають як об’єкт медичної терапії чи як об’єкт 

соціального тиску, якого зазнає особа з певними порушеннями. 

Підтримка певного погляду на неповпосправність як бази для 

сприйняття осіб з особливими потребами у результаті визначає спосіб 

вирішення їхніх проблем. Адже основні погляди зумовлюють психологічне 
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уявлення, що ґрунтується на ставленні людей без обмежень щодо 

життєдіяльності з порушеннями (Barnes, C., Mercer, G., 2008, s. 12). У 

результаті позитивний образ особи з особливими потребами формується як 

образ людини, що здійснює життєдіяльність відповідно до очікувань людей 

без обмежень, спокійних і вдячних, коли вони отримують призначену їм 

допомогу (Barnes, C., Mercer, G., 2008, s. 14). 

Характеризуючи становище особи з особливими потребами у сучасних 

суспільно-політичних умовах, слід звернути увагу на зміни, які відбуваються у 

сприйнятті неповносправності. Від неповносправності, що сприймається як 

форма соціального відхилення і хвороби, завдяки зусиллям  противників такої 

моделі відбувається перехід до альтернативного, соціально-політичного 

трактування неповносправності (Barnes, C., Mercer, G., 2008, s. 8). Проте 

складне й багатогранне явище неповносправності неможливо повністю 

окреслити у редукціоністських моделях, зосереджених на факторах 

однорідного характеру. Тож обґрунтованим є прагнення розробити 

універсальний спосіб мислення про неповносправність, що відповідає різним 

підходам до сприйняття і переживання неповносправності. 

Нині, незважаючи на пропозиції щодо осписів станів здоров’я, за 

основним підходом вважається підхід, розроблений у рамках діяльності 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (англ. World Health Organization) 

відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я (ICF Międzynarodowa Klasyfikacja 

Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 2009, s. 3). 

Виокремлені у цій класифікації сфери щодо здоров’я і пов’язані зі 

здоров’ям, характеризуються з позиції індивіда і суспільства за такими 

категоріями: 

– функції і структура тіла людини, 

– активність й участь, 

– фактори середовища. 
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Перевагою МКФ є універсальність у використанні описів здоров’я і 

пов’язаних зі здоров’ям станів у широкому спектрі, що враховує обмеження 

способу функціонування людини різного походження. Наведені вище 

категорії можна виразити кількісно при використанні однакової загальної 

шкали відповідно до зразка, наведеного у таблиці 8. 

Таблиця 8 

Шкала для заміру категорій, що описують пов’язані зі здоров’ям 

сфери відповідно до МКФ 

Шкала … 

Категорія Рівень обстежуваної риси Рамки 

X 0 – ВІДСУТНІСТЬ 

проблеми 

0 – 4 % 

X 1 – НЕЗНАЧНА 

проблема 

5 – 24 % 

X 2 – ПОМІРНА 

проблема 

25 – 49 % 

X 3 – ЗНАЧНА 

проблема 

50 – 95 % 

X 4 – НАДЗВИЧАЙНО 

ВАЖЛИВА проблема 

96 – 100 % 

X   

Джерело: International classification of functioning, disability and health 

(ICF), 2001. 

Представлену у таблиці 8 формулу оцінювання співвіднесено з 

класифікованими у МКФ категоріями, які стосуються здоров’я і пов’язаних зі 

здоров’ям станів. При цьому слід звернути увагу, що «МКФ не класифікує 

людей, а описує ситуацію кожної особи у мережі сфер здоров’я чи 

пов’язаних зі здоров’ям. Окрім цього, опис завжди формується у контексті 

екологічних й індивідуальних факторів» (ICF Międzynarodowa Klasyfikacja 

Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 2009, s. 8). Такий підхід 

забезпечує систематичну оцінку способу життєдіяльності людини з огляду 

на рівень ефективності її організму. Це оцінювання передбачає можливості, 

що стосуються виконання цією особою певного завдання чи діяльності й 

участі людини в конкретних життєвих ситуаціях. 
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З огляду на це основоположним питанням є способи вирішення 

наявних проблем у випадку якісних чи кількісних змін, у способі виконання 

певною особою дій у певній сфері, причиною яких є порушення, що 

призводить до інвалідності. Слід наголосити, що «порушення є відхиленням 

від певної загальноприйнятої для популяції норми, яка стосується біологічно-

медичного стану тіла людини і його функцій» (ICF Międzynarodowa 

Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 2009, s. 12). 

Натомість «неповносправність» слід трактувати не лише як властивість 

особи, але і як комплекс умов соціального і фізичного середовища, що 

можуть спричинити труднощі й обмеження особи з таким порушенням. 

Визначений таким чином контекст функціонування особи з певною 

неповносправністю охоплює фактори середовища, які творять те фізичне і 

соціальне середовище, в якому живуть люди, та особисті фактори, що 

становлять індивідуальні особливості життя індивіда (Там само, s. 3). Це 

означає, «що функціонування індивіда у певній сфері сприймається як 

взаємодія чи складний взаємозв’язок між станом здоров’я і 

контекстуальними факторами» (Там само, s. 8). 

Обгрунтоване визначення суголосне з визначеним у польському 

законодавстві поняттям «неповносправна особа». Відповідно до ухвали 

Сейму Республіки Польща «Хартія прав осіб з особливим потребами» 

неповносправними вважають особи, «чий фізичний, психічний або 

інтелектуальний стан постійно чи періодично ускладнює, обмежує чи робить 

неможливим буденне життя, навчання, працю і виконання соціальних ролей 

відповідно до правових і звичаєвих норм» (Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych przyjęta uchwałą Sejmu RP, 1997). 

У цьому контексті основною проблемою є способи підтримки осіб з 

інвалідністю шляхом створення необхідних умов для заберпечення їхньої 

життєдіяльності. У Польщі ця проблематика становить предмет зацікавлення 

і діяльності багатьох державних установ і громадських організацій. Належна 
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організація цієї підтримки вимагає чіткого визначення становища осіб з 

інвалідністю і труднощів, які ці особи змушені долати у процесі 

пристосування до функціонування в умовах, характерних для людей, яких 

вважають «повноцінними», а також визначення заходів, які слід застосувати 

для забезпечення пристосування середовища до потреб цих осіб. 

У Польщі правовим актом, норми якого комплексно визначають 

питання соціальної адаптації осіб, яким видано документ про інвалідність, є 

Закон від 27 серпня 1997 р. про професійну і соціальну адаптацію та 

працевлаштування осіб з особливим потребами. У нормах вказаного закону 

було визначено способи і засоби, які необхідно застосувати з метою 

пристосування осіб з особливим потребами до максимально повної участі у 

суспільному житті та підвищення якості життя цих осіб. Цілеспрямовано 

визначеним заходом у цій сфері є реабілітація осіб з інвалідністю, яка 

відповідно до ст. 7 п. 1 зазначеного Закону означає: «комплекс заходів, 

зокрема, організаційних, лікувальних, психологічних, технічних, 

тренувальних, освітніх і соціальних, спрямованих на досягнення, при 

активній участі цих осіб, максимального рівня їх функціонування, якості 

життя і соціальної інтеграції». Важливим елементом цієї стратегії є 

професійна реабілітація з огляду на її значення у пристосуванні 

неповносправної особи до повної участі у житті сучасного суспільства. Адже 

професійна праця, як зауважує Б. Цитовська у дослідженні, яке стосується 

соціальної адаптації  осіб з особливим потребами, становить для кожної 

людини «важливий аспект життя, оскільки забезпечує: власний розвиток, 

зростання самооцінки й уміння приймати рішення, розвиток соціальних 

контактів та досягнення самостійності у житті, необхідної для здобуття 

повної незалежності» (Cytowska, B., 2012, s. 94). З огляду на це здобуття 

неповносправною особою постійного місця праці може трактуватися як 

мірило ефективності процесу реабілітації. Тим часом в останні роки (2012 р.) 

коефіцієнт професійної ефективності осіб з особливим потребами тримається 
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на рівні 27,5 % при рівні безробіття 16,2 %. Це означає дуже високу кількість 

професійно пасивних осіб серед осіб з інвалідністю серед понад 78 % осіб з 

інвалідністю легкого та помірного ступеня у віковій групі 16 років і більше. 

Йдеться про потребу посилення заходів, спрямованих на професійну 

активізацію осіб з особливими потребами. 

Доцільно зауважити, що стереотипи й упередження у сприйнятті осіб з 

особливими потребами проявляються у підходах, які різним чином сприяють 

покращенню становища осіб з особливими потребами. Ці підходи пов’язані зі 

сприйняттям особи з особливими потребами, яке залежить від культурно-

історичної специфіки епохи, визначеного обсягу неповносправності чи також 

наклеювання ярликів, що залежать від очікування і рівня суспільної 

толерантності. Це зумовлює потребу формування суспільних підходів, які 

сприяють інклюзії й усуненню стереотипів та упереджень, що ведуть до 

практики дискримінації осіб з особливими потребами. Це твердження 

випливає з переконання, що прийняття осіб з особливими потребами є 

важливим фактором, який сприяє підвищенню ефективності індивідуальних 

реабілітаційних заходів (Kazanowski, Z., 2015, s. 34-37). 

Аналіз соціального статусу особи з особливими потребами є можливим 

завдяки модельному підходу до явища неповносправності. Незалежно від 

недосконалості прийнятої чи аналізованої моделі, органічно зумовленої її 

редукціоністським характером чи прийнятими передумовами, вона становить 

інструмент, який дозволяє здійснити опис певного фрагменту дійсності і 

створити теорію, необхідну для інтерпретації досліджуваних предметів і 

явищ. 

Для характеристики способу функціонування осіб з особливими 

потребами найчастіше використовують такі моделі неповносправності: 

– медичну модель; 

– функціональну модель; 

– соціальну модель. 
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Однією з основоположних передумов, що вирізняють ці моделі, є 

прийняття нормативного критерію неповносправності, яким у випадку 

медичної моделі є теоретична біологічна норма, що визначає здорове тіло, 

яке функціонує належним чином. У випадку функціональної моделі таким 

критерієм є теоретична функціональна норма, що виражається у рівні 

активності, ефективності та реалізації соціальних ролей. А у випадку 

соціальної моделі теоретична соціальна норма виражається у партиципації та 

соціальній інклюзії. 

З урахуванням функцій і структури тіла підставою для визначення рівня 

порушення є «відхилення від певної загальноприйнятої для популяції норми, 

що стосується біологічно-медичного стану тіла людини і його функцій, а 

визначення компонентів порушення здійснюють передусім особи, які 

володіють відповідною кваліфікацією для оцінки фізичних і розумових 

функцій відповідно до цих норм» (ICF Międzynarodowa Klasyfikacja 

Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 2009).  

У випадку оцінки обмеження активності й участі особи з порушеннями, 

що виражається у «труднощах, які виникають у певної особи під час 

діяльності й участі у життєвих ситуаціях»; системою співвіднесення є 

«реальне середовище, яке використовується для оцінки спроможності у 

тестових умовах» (ICF Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania 

Niepełnosprawności i Zdrowia, 2009). Таке середовище на практиці відповідає 

нормам і цінностям, прийнятим у певному суспільстві і культурі. Однак для 

належного оцінювання можливостей певної особи у визначеній системі 

співвіднесення відповідно до концепції, визначеній у МКФ, її застосування 

забезпечує здійснення порівняльного аналізу, зумовлює орієнтовне 

середовище стандартного впливу. 

Відповідно до обраної моделі використовуються можливі засоби 

допомоги, які у випадку медичної моделі спрямовані на досягнення 

лікувального і компенсаторного ефекту. У випадку функціональної моделі, 
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окрім складного впливу на підтримку особи з особливими потребами у 

процесі лікування й адаптації, враховуються допоміжні техніки, інструменти 

й акомодаційні техніки відповідно до типу порушень. Водночас у випадку 

соціальної моделі наголошується на усуванні бар’єрів та тиску з боку 

суспільства, який виявляється в упередженнях, що призводять до соціальної 

маргіналізації осіб з особливим потребами (Wiliński, M., 2010, s. 18). 

Способом для подолання обмежуючого характеру концепції 

неповносправності є пропозиція, що міститься у Міжнародній класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (ICF 

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, 

2009). У цьому документі функціонування індивіда у певній сфері 

визначається як взаємодія чи складний взаємозв’язок між станом здоров’я і 

контекстуальними факторами (тобто факторами середовища й особистості). 

Такий підхід спрямовано на інтегроване сприйняття багатьох аспектів, 

характерних для явища неповносправності, та комплексне вирішення 

проблем осіб з порушеннями. 

Цілісний підхід до цієї проблематики прослідковується також у 

програмі комплексної реабілітації, яка у Законі про соціальну та професійну 

реабілітацію та працевлаштування осіб з особливими потребами 

розглядається як «комплекс заходів, зокрема, організаційних, лікувальних, 

психологічних, технічних, тренувальних, освітніх і соціальних, скерованих 

на досягнення, при активній участі цих осіб, максимального рівня їх 

функціонування, якості життя і соціальної інтеграції» (Закон про соціальну 

та професійну реабілітацію та працевлаштування осіб з особливими 

потребами, 1997). 

Впровадження визначеної таким чином програми реабілітації вимагає 

врахування у кожному випадку певного типу порушення, що обмежує спосіб 

функціонування людини. 

З урахуванням типу порушення вирізняють: 
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– осіб з фізичними порушеннями; 

– осіб з порушеннями органів чуттів; 

– осіб з порушенням інтелектуального розвитку; 

– осіб з комплексними порушеннями. 

Відповідно до типу наявного порушення відбувається розроблення і 

впровадження відповідних програм реабілітації. Ці програми є індивідуально 

адресованими залежно від актуальної ситуації особи з особливими 

потребами. Принцип комплексності реабілітації потребує врахування 

лікувальних, психічних і соціальних аспектів, об’єднуючим елементом яких є 

професійна реабілітація. Суттєвим елементом процесу реабілітації за такого 

підходу є активна участь особи з особливими потребами в ідентифікації та 

вирішенні власних проблем. 

Основоположною сучасною умовою соціальної інтеграції є можливість 

виконання професійної роботи. У випадку осіб з особливими потребами це 

пов’язано з необхідністю відповідної професійної підготовки і пристосування 

виробничого середовища до потреб цих осіб. 

У Польщі, відповідно до ст. 6 п. 1 Закону про професійну реабілітацію і 

працевлаштування осіб з особливими потребами, уповноваженими видавати 

документальні висновки про інвалідність, є повітові та воєводські комісії з 

питань видачі висновків про інвалідність. Водночас нормами ст. 8 

зазначеного Закону передбачено цілі професійної реабілітації, спрямовані на 

«спрощення особі з особливими потребами отримання й утримання 

відповідного місця праці та кар’єрного росту шляхом надання їй можливості 

використання консультування з питань кар’єри, професійної підготовки та 

посередництва у працевлаштуванні» (Закон про соціальну та професійну 

реабілітацію та працевлаштування осіб з особливими потребами, 1997). 

Досягнення визначеної таким чином мети реабілітації вимагає: 

1) здійснення оцінки працездатності, зокрема, шляхом: 

a) проведення медичних і психологічних обстежень, що дозволяють 
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визначити фізичну, психічну й інтелектуальну працездатність та оцінити 

можливості підвищення цієї працездатності; 

б) визначення кваліфікації, професійного досвіду, здібностей та 

зацікавлень; 

2) здійснення консультування з питань кар’єри з урахуванням оцінки 

працездатності та забезпеченням вибору відповідної професії і підготовки; 

3) забезпечення професійної підготовки з урахуванням перспектив 

працевлаштування; 

4) вибору відповідного робочого місця і його обладнання; 

5) визначення технічних засобів, що забезпечують чи спрощують 

виконання роботи, а у разі потреби – ортодонтичних предметів, допоміжних 

засобів, реабілітаційного обладнання тощо» (Закон про професійну і 

соціальну реабілітацію та працевлаштування осіб з особливим потребами, 

1997). 

Окремим питанням є спосіб сприйняття неповносправності, який у 

випадку особи з особливими потребами сприймається крізь призму власного 

досвіду, що забезпечує її ідентичність і необхідність жити з певним 

порушенням. Проте з боку осіб, які становлять оточення особи з особливими 

потребами, і залежно від соціальної ролі, що виконується, неповносправність 

може сприйматися як властивість індивіда, на яку можна впливати, 

використовуючи медичні процедури, може виникатинеобхідність підтримки 

осіб з порушеннями чи також з перспективи осіб, які не стикаються і не є 

безпосередньо залученими до вирішення цих проблем (Wiliński, M., 2010, 

s. 22). 

Основною проблемою у таких умовах є прийняття і схвалення особою з 

особливими потребами адаптаційної стратегії, спрямованої на вживання 

заходів, метою яких є інтеграція цієї особи з оточенням. Необхідною умовою 

успіху таких дій є формування комунікативних компетентностей, які 

становлять основний фактор організації суспільства. 
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У випадку осіб з особливими потребами способи розвитку 

комунікативних компетентностей мають відповідати типу порушення. Це 

твердження стосуються як осіб з порушеннями, так і оточення, в якому 

можна виокремити людей, що підтримують осіб з особливими потребами, та 

людей, які не беруть безпосередньої участі у цьому процесі. Недоліки у цій 

сфері можуть призводити до обмеження можливостей успішного спілкування 

та об’єктивізації осіб з порушеннями. У крайніх випадках некомпетентності 

це призводить до драматичних ситуацій, що маргіналізують і завдають 

шкоди особам з порушеннями. Прикладом такої ситуації може бути 

неправильний діагноз, наслідком якого є не лише соціальне виключення, а й 

тиск на особу з порушенням: «Лікарі сказали моїй мамі, що я дурний і що зі 

мною ніколи не буде контакту...»; «Усі були переконані, що я дурний. 

Називали мене дебілом, колодою, рослиною...»; «Я пробував бунтувати і 

подавати якісь знаки. Та я лиш лякав людей, які стояли над моїм ліжком. 

Коли я кричав з виряченими очима, то прокушував собі губи до крові, тож 

мені вирвали передні зуби» (Domaradzka, M., 1998, s. 9). У цій драматичній 

історії яскраво виявляються наслідки, зумовлені відсутністю компетентності 

у сфері адекватного спілкування з особами з особливими потребами. 

Мовна компетентність є атрибутом кожної людини, що виявляється у 

конкретних контекстах і становить основний засіб, що дає змогу 

налагоджувати міжособистісні взаємини. Саме тому комунікацію вважають 

однією з ключових навичок, необхідних для реалізації освітніх, виховних і 

соціальних цілей. Значення прагматичних правил комунікації набуває 

особливого значення у контактах з особами з особливими потребами у 

процесі пристосування цих осіб до професійної діяльності. Адже у цих 

умовах необхідно враховувати не лише специфічні коди виконуваної 

професії, а й комунікаційний потенціал учасників спілкування. 

Особливу групу людей з особливими потребами становлять особи з 

порушенням інтелектуального розвитку, що характеризується зниженням 
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інтелектуальних функцій. Це виявляється у труднощах у навчанні, виконанні 

простих дій чи у своєрідній соціальній невідповідності. Ці особи з огляду на 

велику диференціацію за ступенем порушень часто потребують 

індивідуального підходу при вирішенні їхніх життєвих проблем, зокрема 

професійних труднощів. Це пов’язано з потребою ідентифікації обмежень, 

яких вони зазнають, відповідно до рівня інвалідності, як це визначено у 

розробленій у рамках ВООЗ Міжнародній статистичній класифікації хвороб 

та проблем, пов’язаних зі здоров’ям (МКХ-10 Міжнародна статистична 

класифікація хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям, 2012). 

Відповідно до МКХ-10 розумова відсталість проявляється через вади 

інтелектуального розвитку, зокрема у сфері здібностей, пов’язаних із 

загальним станом інтелекту, ступінь якого зазвичай визначається за 

допомогою стандартизованих тестів інтелекту. Відповідно до представленої 

шкали для заміру категорій, що описують сфери, пов’язані зі здоров’ям, 

виокремлюють: 

• розумова відсталість легкого ступеня – якій відповідає значення IQ 

приблизно у рамках від 50 до 69, включаючи: слабоумство та слабко 

виражену розумову субнормальність, психічний вік у дорослих на рівні від 9 

до менш ніж 12 років; 

• розумова відсталість помірна – якій відповідає значення IQ 

приблизно у рамках від 35 до 49, психічний вік у дорослих на рівні від 6 до 

менш ніж 9 років; 

• розумова відсталість важка – якій відповідає значення IQ приблизно 

у рамках від 20 до 34, психічний вік у дорослих на рівні від 3 до менш ніж 6  

років; 

• розумова відсталість глибока – якій відповідає значення IQ менше 

20, психічний вік у дорослих на рівні менше 3 років (МКХ-10 Міжнародна 

статистична класифікація хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям, 2012). 

У польському законодавстві визначено три ступені неповносправності: 
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значний, помірний і легкий, характеристику яких наведено у нормах ст. 3 п. 1 

Закону про професійну і соціальну реабілітацію та працевлаштування осіб з 

особливим потребами. Згадану класифікацію здійснено передусім з огляду на 

можливості осіб з особливими потребами виконувати соціальні ролі з 

особливим урахуванням здатності виконувати роботу. З цієї точки зору слід 

виокремити категорії осіб з особливими потребами зі сприятливим 

прогнозом, якщо йдеться про можливості ефективної соціальної інклюзії 

через активну участь у ринку праці, та осіб, які потребують постійної або 

довготривалої опіки і допомоги інших осіб у зв’язку з неспроможністю до 

самостійного існування. Неспроможність до самостійного існування 

визначено у вказаному Законі як порушення функціональної здатності 

організму до рівня, що робить неможливим задоволення без допомоги інших 

осіб основних життєвих потреб, під якими розуміють передусім 

самообслуговування, рух і спілкування. 

Застосувавши такий підхід до осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку, можна укласти характеристику цих осіб з огляду на певні фактори, 

до яких зараховують: 

– інтелектуальні процеси; 

– емоції; 

– моторику; 

– соціальну діяльність. 

Відповідно до ступеня неповносправності доцільно на підставі 

наведених факторів і на основі вивчення відповідних праць орієнтовно 

схарактеризувати образ людини з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Така проекція має забезпечити можливість визначення переліку можливостей 

й обмежень, що стосуються комунікаційних компетентностей, а відповідно – 

способу функціонування цих осіб у соціальному оточенні, у тому числі, у 

робочому середовищі. 

З огляду на велику кількість та можливості функціонування на ринку 



228 
 

праці суттєву групу серед осіб з порушеннями інтелектуального розвитку 

становлять особи з розумовою відсталістю легкого ступеня. За розрахунками 

Т. Маєвського, ця група становить близько 75 % осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку (Majewski, T., 2007, s. 63). Водночас, на думку 

інших дослідників, цей тип порушень діагностується у 85 % усіх випадків 

(Urbaniak, A., www.poradnikzdrowie.pl). Ці люди вирізняються найм’якшою 

формою розумової відсталості, яка проявляється у когнітивних обмеженнях, 

що полягають у труднощах під час виокремлення суттєвих деталей, 

проблемах з абстрактним мисленням, нездатності робити висновки на 

підставі причиново-наслідкових міркувань, слабшій пам’яті, клопотах у 

формулюванні думок і висловлювань з огляду на обмежений словниковий 

запас і часті артикуляційні дефекти. 

Крім того, емоційні розлади осіб з розумовою відсталістю легкого 

ступеня можуть проявлятися в ослабленому контролі емоцій, змінах настрою, 

порушеному контролі потягів, неадекватних до стимулу реакціях. Для цих 

осіб характерною є також затримка у розвитку моторики, що проявляється в 

обмеженій точності та слабкій координації рухів. У сфері пристосування до 

життя у суспільстві вони теж демонструють певні обмеження, які не 

дозволяють досягнути соціальну зрілість, яка у них перебуває на рівні 17-18 

років (Stetler, Ż., 2019). 

Хоча особи з розумовою відсталістю легкого ступеня можуть 

опанувати багато професійних дій та ефективно працювати на підприємствах 

на відкритому ринку праці та на підприємствах для інвалідів, проте труднощі 

у сфері профорієнтації та процесів прийняття рішень становлять певні 

перепони для виконання професійної діяльності, у якій вимагається повна 

інтелектуальна віддача та самостійність. Тим не менш, вони спроможні до 

виконавчої роботи з відносно низьким рівнем складності (Majewski, T., 2006, 

s. 64). 

У значно складнішій ситуації перебувають особи з помірною 

http://www.poradnikzdrowie.pl/
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розумовою відсталістю, які з огляду на обмеження у розвитку можуть 

зазвичай досягнути певного рівня незалежності у сфері обслуговування і 

комунікативних навичок, але загалом потребують підтримки, щоб могти 

функціонувати у суспільстві та здійснювати професійну діяльність (ICD-10 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, 

2012). На думку Т. Маєвського, ці особи мають можливість опанувати лише 

основні навики читання, письма і рахування, що за низького рівня моторики 

та емоційного рівня дозволяє їм опанувати лиш основні професійні дії при 

виконанні простих і неускладнених завдань (Majewski, T., 2006, s. 97), 

зазвичай на підприємствах для інвалідів під наглядом особи, що надає 

підтримку. 

Особливого підходу з огляду на можливість професійної активізації 

потребують особи з важким і глибоким ступенем розумової відсталості. Ці 

люди можуть потребувати постійної опіки з огляду на обмеження у сфері 

самообслуговування, спілкування і пересування (ICD-10 Międzynarodowa 

Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, 2012, s. 244-245). 

Водночас, аналізуючи потреби осіб з особливими потребами, слід 

трактувати загальноприйняту у літературі на цю тему передумову, відповідно 

до якої принципово вирішальними для розвитку осіб з порушеннями є 

механізми і правила, які використовуються для осіб без порушень. Таким 

чином, можна констатувати, що ключовою метою для цих осіб, як і для осіб 

без порушень, є забезпечення можливостей пристосування до 

функціонування в умовах, типових для конкретного суспільства. 

Важливою умовою ефективної адаптації особи у суспільстві є 

автономія, створення якої на ранніх етапах життя забезпечують передусім 

інтерактивні фактори, ефектом яких є комунікативні компетентності, 

необхідні для забезпечення соціального розвитку (Bakiera, L., Stetler, Ż., 2010, 

s. 153). Крім того, у період дорослого життя фактором впливу у цій сфері є 

нині можливості професійної активізації. Професійна праця, окрім 
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інструментальної функції, завдяки якій індивід отримує засоби, необхідні 

для забезпечення свого існування, у випадку осіб з порушеннями становить 

важливий фактор комплексної реабілітації, що часто забезпечує досягнення 

принаймні часткової функціональної спроможності, а відповідно – 

призводить до покращення якості життя цих людей. 

На основі вивчення наукових джерел з’ясовано, що професійний 

потенціал залежить від психологічно-суспільного розвитку людини. У 

випадку осіб з порушенням інтелектуального розвитку їхні професійні 

можливості пов’язані з обмеженням у когнітивній, емоційній і соціальній 

сферах. Попри це, ці особи, зокрема, з розумовою відсталістю легкого та 

помірного ступеня, мають такі самі потреби і мотивацію до дій, як і їхні 

ровесники, рівень розвитку яких оцінюють як такий, що визначається у 

рамках норми (Parys, К., 2001, s. 73). У цьому контексті блага, пов’язані з 

виконанням професійної роботи особами з особливими потребами, є такими 

ж, як і для будь-якої іншої людини, і знаходяться у наведених вище сферах. У 

вимірі життєдіяльності праця є джерелом заробітку, а у психологічно-

соціальному вимірі вона дозволяє побудувати глибші міжособистісні 

взаємини і створює можливості для особистого розвитку цих осіб 

(Cytowska, B., 2012, s. 94.). Таким чином, створення умов для професійної 

активізації осіб з особливими потребами, зокрема, на відкритому ринку 

праці, сприяє професійній реабілітації цих осіб. 

У цій ситуації важливим є питання професійної підготовки осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. Навчання осіб з особливими 

потребами у польській шкільній системі здійснюється на підставі Указу 

міністра народної освіти щодо умов організації навчання, виховання й опіки 

для дітей і молоді з особливими потребами та соціально непристосованих у 

дошкільних закладах, школах і загальнодоступних чи інтеграційних 

відділеннях, а також Указі міністра народної освіти щодо умов організації 

навчання, виховання й опіки для дітей і молоді з особливими потребами та 
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соціально непристосованих у спеціальних дошкільних закладах, школах і 

загальнодоступних чи інтеграційних відділеннях. Водночас зазначимо, що 

відповідно до наведених вище норм навчання дітей і молоді з особливими 

потребами може здійснюватися не довше, ніж до кінця навчального року, у 

календарному році, коли учневі виповнюється: 

1) 18 років – у випадку базової школи; 

2) 21 рік – у випадку старшої школи; 

3) 24 роки – у випадку училища чи технікуму. 

Це означає можливість навчання у наведених вище типах шкіл також у 

ранньому дорослому віці. Професійна підготовка осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку може здійснюватися відповідно до психофізичних 

можливостей цих осіб в професійно-технічних училищах, де випускник може 

отримати диплом, що підтверджує професійну кваліфікацію, або також у 

спеціальній школі з підготовки до роботи – ці школи призначені для осіб з 

помірним і важним ступенем розумової відсталості (Cytowska, B., 2012, 

s. 103). 

Доцільно зазначити, що ефективним способом професійної підготовки 

дорослих осіб є підготовка до професійної діяльності на робочому місці. Така 

підготовка може здійснюватися на підставі положень Закону про 

популяризацію працевлаштування й установи ринку праці (Закон про 

популяризацію працевлаштування й установи ринку праці, 2016) та указу 

Міністра праці і соціальної політики щодо професійної підготовки дорослих 

(Указ Міністра праці і соціальної політики щодо професійної підготовки 

дорослих, 2014). Крім того, у випадку осіб з особливими потребами слід 

звернутися до норм Закону про професійну та соціальну реабілітацію та 

працевлаштування осіб з особливим (Закон про професійну і соціальну 

реабілітацію та працевлаштування осіб з особливим потребами, 1997). 

Проте незалежно від чинних норм становище осіб з особливими 

потребами на ринку визначається передусім рівнем їхньої кваліфікації. Дані, 
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що стосуються економічної активності осіб з особливими потребами з огляду 

на рівень освіти у IV кварталі 2018 р., наведено у таблиці 9  (додаток В). 

Дані, що вміщені у таблиці 9, підтверджують, що незалежно від рівня 

здобутої освіти особи з особливими потребами мають труднощі з 

отриманням постійного працевлаштування. Найскладнішим з цієї точки зору 

є становище людей з рівнем освіти на рівні профтехучилища і  нижче. У цій 

групі осіб коефіцієнт професійної активності осіб з професійно-технічною 

освітою становить близько 23%, для осіб з базовою освітою – 6,5%, а у 

випадку осіб з початковою освітою чи без шкільної освіти – 12,8%. 
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4.2. Комунікативні компетентності осіб з інтелектуальними 

порушеннями 

 

У суспільних науках загальноприйнятим є твердження, що базовим 

процесом, який формує суспільство, є комунікація. У педагогічних працях 

комунікативні компетентності ототожнюють з суспільними 

компетентностями або розглядаються як їх важливий елемент. Поняття 

суспільних компетентностей включає вміння, які дають можливість 

ефективно функціонувати в суспільстві, і які набуваються особистістю 

шляхом соціального тренінгу (Matczak, A., 2007, s. 7). Незалежно від того, чи 

ми ототожнюємо комунікативну компетентність з соціальною, чи також 

вважаємо її невід’ємним елементом останньої, все ж комунікативні 

компетентності є основою організації суспільного життя. 

Термін комунікація ми розуміємо у двох аспектах: як можливість або 

спосіб переміщення осіб у просторі між двома визначеними точками або 

місцями, або як обмін інформацією між учасниками цього процесу. У 

другому випадку ми переважно говоримо про міжособистісну комунікацію, 

метою якої є обмін інформацією між учасниками даних взаємовідносин. У 

такому трактуванні розглядаємо комунікацію як процес обміну інформацією 

у соціальному середовищі, який включає в себе як безпосередній обмін 

мовленнєвими повідомленнями, так і непрямий обмін за допомогою знаків, 

малюнків або картинок (Szlosek, F., 2015). Часто обидві вищезгадані форми 

комунікації взаємопов’язані і є основою для побудови суспільних 

взаємовідносин. 

У цьому контексті важливим питанням визначення сутності поняття 

інформація. Хоча у словнику це поняття є синонімом понять повідомлення 

або новина то на загал інформацію визначають як віддзеркалення реальності, 

яка характеризує оточення (об’єкт, подію, процес, явище) (Stefanowicz, B., 

2013, s. 8). Однією з можливих інтерпретацій цього поняття є психологічна 
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інтерпретація, яка зменшує поняття інформації до процесів мислення 

людини. У такій формі інформація – це усвідомлені і інтерпретовані 

людиною дані (Stefanowicz, B., 2013, s. 9). Такий підхід вимагає узгодження 

процесу сприйняття інформації і її суб’єктивної інтерпретації, яка є функцією 

концептуального тезаурусу конкретної людини, її психологічних якостей і 

пізнавальних схильностей. 

Комунікативна компетентність виражається у здібності 

використовувати мову у комунікативних ситуаціях. У цьому аспекті 

важливою є диференціація між умінням говорити і умінням спілкуватися. 

Вміння говорити у загальному визначається як вміння використовувати 

систему звукових знаків і правила їх використання. Воно є інструментом 

віддзеркалення змісту, який бажає передати передавач. Водночас вміння 

спілкуватися виявляється у мовленнєвих актах, які є діями, що містять у собі 

висловлювання, які є частиною взаємодії індивідууму з іншими людьми, що 

відбувається у визначеному контексті. 

Мовлення охоплює вміння вимовляти і розуміти вербальні тексти і є 

основним та специфічним для людей способом порозуміння. Ця здатність 

відіграє принципову роль у розвитку діяльності людини, формуванні її 

особистості, а також формування її компетентностей у передачі інформації 

між учасниками комунікативного процесу. Мовлення можна трактувати як 

моторичну справність, яка випливає із роботи м’язів голосового апарату, а 

також інтелектуальну, яка полягає у асоціюванні значень із звуками. У 

фаховій літературі визначається, що розвиток цієї здатності зумовлений 

генетично, але можливий лише у контексті суспільної взаємодії (Fontana, D., 

1998, s. 95). 

Розвиток мовлення можна досліджувати у кількісному аспекті, який 

виражений в опануванні словникового запасу, а також у якісному 

використанні граматичних мовленнєвих форм. 

З точки зору формування мовленнєвих вмінь ми кваліфікуємо 
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словниковий запас у категоріях пасивного словникового запасу, який є 

набором слів, які ми розуміємо, а також активного словникового запасу як 

слів, які можуть бути застосовані у актах мовлення. Активний словниковий 

запас дорослих оцінюється у близько 14000 слів за умови можливої 

диференціації з індивідуальних випадків (Fontana, D., 1998, s. 96). Засвоєний 

словниковий запас є основою для розвитку мислення і подальшого мовного, 

емоційного та соціального розвитку індивідууму у контексті власного 

інтелектуального потенціалу. У цьому контексті комунікативну 

компетентність можна охарактеризувати як індивідуальну здатність 

використання мови у різних комунікативних ситуаціях. Її складовими є різні 

елементи, починаючи із знань щодо правил використання мови через активне 

формування до здатності використовувати її у конкретних комунікативних 

ситуаціях. Формування цієї компетентності є тривалим процесом, що 

стимулює індивідуальний розвиток індивідууму, у якому слід врахувати 

наступні передумови щодо реалізації цього процесу: 

• мова і мовлення можуть розвиватися лише у суспільних ситуаціях; 

• розвиток комунікативної компетентності пов’язаний із розвитком 

пізнавальних процесів, які включають спостереження, пам’ять, уяву, 

мислення; 

• тренінг є передумовою формування комунікативної 

компетентності. 

За цих обставин важливою проблемою є спосіб формування умінь, які 

потрібні для підтримання контакту з іншими людьми у реальних 

комунікативних ситуаціях. Ці уміння переважно розвиваються під час 

природного або спеціально організованого тренінгу, який включає 

різноманітний суспільний досвід, яким збагачується індивід під час взаємодії 

з іншими (Martowska, K., 2012, s. 25). 

Йдеться про те, що дефіцит у сфері мовного потенціалу є основною 

перешкодою у процесі комунікації, і як наслідок у навчанні і мисленні, тому 



236 
 

важливим завданням у процесі розвитку людини є мовна освіта.  Вагомим 

чинником у розвитку мовлення як суспільної компетентності є створення 

таких умов, які змушують особу діяти у цій сфері з урахуванням 

індивідуальних можливостей. До принципів, які необхідно застосовувати у 

процесі формування цих умінь, можна віднести: 

– вбудовування нової мовної структури у вже відомі структури; 

– акцентування на висловлюваннях, які виходять поза необхідні за 

даних обставин рамки; 

– надання відповідного зворотного зв’язку; 

– створення умов для розвитку мовної експресії (Fontana, D., 1998, 

s. 100). 

На думку К. Мартовської, показником рівня суспільних 

компетентностей є ефективність вирішення суспільних ситуацій, що 

виявляється у необхідності реалізації поставлених цілей, умінні 

вибудовувати міжособистісні відносини, задоволенні від партнерства у 

міжособистісних відносинах, а також адекватності поведінки відносно 

стандартів, які забезпечують суспільну пристосованість (Martowska, K., 2012, 

s. 16). Принциповим питанням за цих обставин є діагностика рівня 

суспільних компетентностей індивідуумів, а також можливі прогалини у цій 

сфері. 

Принциповою проблемою є відсутність стандартизованих і 

налаштованих інструментів для діагностування рівня суспільних 

компетентностей (Knopp, K., 2013, s. 3). У визначеній ситуації можна 

скористатись інструментарієм, що є корисни для проведення якісної 

діагностики, зокрема: 

– тести на виконання, розроблені на основі різного типу поведінкового 

матеріалу; 

– інструменти до самоопису; 

– спостереження; 
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– ситуативні тести – симуляції ситуацій (Там само, s. 4). 

У рамках таких процедур використовується фотографічний, художній, 

звуковий або кінематографічний матеріал з використанням моделей, а також 

матеріал вербального характеру (Там само, s. 4). При цьому слід відзначити, 

що суспільні компетентності виявляються переважно у реальних суспільних 

ситуаціях. З цієї також причини у рамках такого типу досліджень слід 

використати інструменти, які дефективно діагностують поведінку 

індивідуумів у природних умовах. 

Модель Шеннона-Вівера. У науках про комунікацію використовується 

класична модель, запропонована К. Шенноном та В. Вівером під кінець 40-х  

років ХХ ст., яку пізніше розвивав Р. Якобсон, виразною адаптацією якої є 

представлена нижче пропозиція А. Баран (Baran, A., 2013, s. 19). 

 

 

Рис. 13. Інформаційний ланцюжок 

Джерело: Baran, A. (2013). Komunikacja dydaktyczna, у Wykładowca doskonały. 

Poradnik nauczyciela akademickiego, s. 19. 
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кодування інформації, що передається особі, яка сприймає і у якої 

можливості щодо декодування прийнятого повідомлення також залежать від 

його особистих рис, а також досвіду, компетентностей і ситуації у якій він 

знаходиться. Важливим фактором, який варто взяти до уваги, є інформаційні 

шуми, які впливають на канал передачі інформації і можуть спотворити 

наміри передавача повідомлення, а також відповідний для таких 

взаємовідносин зворотній зв’язок щодо такого повідомлення. Відповідно 

процес комунікації є навмисною поведінкою, обумовленою, виходячи із 

намірів дібраними засобами вербальної або невербальної, а також 

суспільними аспектами контексту (Obrębska, M., 2013, s. 18). 

Використання цієї моделі для опису процесу міжособистісної 

комунікації обумовлене положенням, що основною проблемою під час її 

створення не було зрозуміле висловлювання, передача змістовного 

повідомлення. З цього приводу К. Шеннон зауважив: «Основною проблемою 

комунікації є точне або наближене відтворення у визначеній точці тієї 

інформації, яку було вибрано з іншої точки» (Gleick, J., 2012, s. 205). Такий 

підхід ефективний для технічних рішень передачі сигналів, але не враховує 

контексту, який характеризує процес міжособистісної комунікації, у якій 

слова та їх послідовності можуть бути інтерпретовані по-різному відповідно 

до компетентностей учасників і ситуативного контексту. Тому виникли 

адаптовані версії моделі Шеннона-Вівера, опрацьовані Р. Якобсоном або 

К. Кербрат-Ореккіоні шляхом аналізу різних компетентностей, якими володіє 

людина і які впливають на створення повідомлення, зокрема на його зміст, 

спрямований на формування певної характерної для мовної комунікації риси. 

Усі ці компетентності, включаючи мовну та парамовну, є складовими 

частинами комунікативної компетентності (Baylon, Ch., Mignot, X., 2008, 

s. 90). 

У фаховій літературі розрізняють поняття мовної компетентності i 

комунікативної компетентності. У трактуванні комунікативної 
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компетентності враховано не лише мовленнєвий вислів, а й суспільні та 

ситуативні обставини, за яких цей вислів виник. Це означає, що у 

фактичному акті комунікації використовуються усі доступні інструменти і 

форми інформування, які включають мовні та парамовні засоби, такі, як: 

жести, рухи, інтонація голосу тощо. 

Роздуми щодо поняття компетентності і значна кількість факторів, що 

впливають на комунікативну компетентність вказують на надзвичайну 

складність цієї проблеми. Тому важливим питанням є прагматичний підхід 

до процесу комунікації, який включає розпізнання і інтерпретацію знакових 

кодів та систем, а також визначення прагматичності повідомлень та їх впливу 

на поведінку учасників комунікативних взаємовідносин. 

Важливим аспектом з урахуванням прагматики комунікації є 

визначення правил, яким підпорядкована комунікація. Ці правила стають 

помітними завдяки надлишковості, і вони дають основу для формулювання 

принципів ефективної комунікації. 

До характерних рис комунікації можна віднести: 

• оберненість процесу комунікації, при якому кожен з учасників, 

почергово є передавачем і приймачем повідомлення, який функціонує у 

визначеному контексті; 

• диференціація рівнів комунікації – рівня змісту і рівня 

взаємовідносин, при чому змістом комунікації є повідомлення, а 

взаємовідносини визначаються за допомогою замученості і поведінки 

партнерів; 

• визначення учасниками взаємообміну, послідовності подій; 

• аналоговий або цифровий спосіб комунікації, який, у першому 

випадку, полягає в наданні значення через подібність щодо речі, яку означає, 

а у другому – у використанні дискретних одиниць, які можуть бути прийняті 

арбітральним чином; 

• два типи взаємообміну: симетричний – виражений у 
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рівнозначності партнерів і доповнюючий, при якому рівнозначність не 

зберігається (Baylon, Ch., Mignot, X., 2008, s. 70). 

Усвідомлення правил, що управляють комунікацією, може стати 

ефективною основою для ефективної організації цього процесу. 

Аналізуючи поняття компетентності, варто звернути увагу на її риси, 

серед яких В. Фурманек, зокрема, виокремлює: 

– суб’єктний характер; 

– диференціацію рівнів і вимірювальність; 

– потенційність, яка виражена у можливості реалізації завдань на 

відповідному рівні; 

– динаміку і ситуативність; 

– безперервність процесу формування компетентності 

(Furmanek, W., 2008). 

Характеризуючи контекст процесу комунікації, слід врахувати 

властивості, що визначають перебіг міжособистісної комунікації, до яких 

можна віднести фактори: 

– психологічного характеру; 

– середовищного характеру; 

– які характеризують взаємовідносини між учасниками процесу 

комунікації; 

– культурного характеру. 

Складність процесу комунікації і його значення для вдосконалення 

людини призводить до того, що набуття комунікативних компетентностей є 

принциповим питанням для кожної людини. У межах цієї компетентності 

потрібно навчитись ефективно вести комунікацію і розуміти повідомлення та 

культурні взірці, які функціонують в даній культурі (Golka, M., 2008, s. 8). Це 

завдання є особливим щодо осіб із особливими потребами, яким доводиться 

долати перешкоди, які випливають з характеру їх розладів, а також 

перешкоди, пов’язані із подоланням гнітючого впливу суспільства, яке 
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робить їх неповноцінними (Barnes, C., Mercer, G., 2008, s. 29). 

Явище міжособистісної комунікації розглядається як процес обміну 

інформацією у суспільному середовищі, що передбачає безпосередній, 

вербалізований обмін інформаційними повідомленнями, що здійснюється на 

абстрактному рівні, а також і безпосередній обмін – за допомогою знаків, 

малюнків або картинок. Визначені вагомі невербальні способи порозуміння у 

наукових джерелах віднесено до альтернативних форм комунікації. До 

інструментів, що реалізуються на конкретному рівні, належать піктограми – 

особливі знаки малюнкового письма, які представляють об’єкти або події, не 

використовуючи мову. Їх основна функція реалізується у швидкій передачі 

інформації і безпосередній реакції спостерігача, для якого піктограма може 

бути наказом, забороною або мати форму інструкції. 

Комунікативні компетентності є основою формування міжособистісних 

відносин зокрема і формування суспільств і способу їх функціонування 

загалом. Власне ці компетентності є особливо важливими у випадку осіб з 

порушенням інтелектуального розвитку з огляду на специфіку цього виду 

неповносправності, що полягає в обмеженні пізнавальних можливостей. 

Подібним чином як у випадку людей, яких вважають особами повністю 

справними, ефективне порозуміння є також передумовою для пізнавального і 

соціального розвитку осіб з особливими потребами, але забезпечення 

ефективності й цій сфері переважно, вимагає застосування своєрідних форм 

комунікування, котрі у випадку осіб з порушенням інтелектуального 

розвитку повинні набувати форм, що враховують принципи порозуміння з 

такими особами. 

На основі класичної моделі комунікації, у якій враховано існування 

зворотного зв’язку між передавачем і приймачем повідомлення, у процесі 

редагування інформації, що передається, слід врахувати комунікативні 

можливості осіб із особливими потребами. Важливим питанням у 

моделюванні процесу комунікації з особою з порушенням інтелектуального 
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розвитку є оцінювання її компетентності у цій сфері. Це завдання є особливо 

складним з огляду на багатоаспектність даного поняття. Апелюючи до 

концепції, сформульованої К. Химесом, А. Чеховська звертає увагу на те, що 

у понятті комунікативної компетентності, окрім мовного коду, містяться 

соціальний та культурний коди, а також пізнавальні, вольові та емоційні 

фактори й інші коди, важливі з точки зору порозуміння. У визначеному 

контексті оцінювання рівня комунікативної компетентності є особливо 

складним завданням з огляду на багатовимірність цієї властивості і пов’язані 

з цим труднощі у її діагностиці. 

Відповідним чином оцінювання рівня комунікативних 

компетентностей осіб із особливими потребами, зокрема з порушенням 

інтелектуального розвитку, може стати ефективною передумовою 

удосконалення комунікативних якостей даних осіб і здійснення діяльності з 

метою їх соціальної інтеграції та активної участі у громадському житті. 

У фахових джерелах комунікативні компетентності відносять до сфери 

суспільних компетентностей. У процесі діагностики цих компетентностей, 

крім спостережень і інструментів для самооцінювання, можна використати 

тести, завдання, у яких використовується вербальний, художній або 

фотографічний, звуковий або кінематографічний матеріалу чи «живий» 

матеріал (Knopp, K., 2013, s. 3). Прикладом інструменту, що застосовується 

для дослідження комунікативних здібностей, є Індивідуальна картка 

комунікативних компетентностей, яку було укладено в рамках проєкту 

Комунікація як ключ до інтеграції (Nowak, A., Kobylacka-Sikora, K., 2013, 

s. 5). Цей інструмент дозволяє здійснити оцінювання рівня вербальних та 

міжособистісних компетентностей у різних сферах: 

- емоційній – вираженій у можливості розпізнавати та висловлювати 

емоції; 

- мовно-пізнавальних умінь –включає словниковий запас, опанування 

принципів правильного формулювання усних та письмових висловлювань, 

mailto:k.knopp@uksw.edu.pl


243 
 

артикуляції, вміння висловлювати думку, а також створювати і визначати 

поняття; 

- суспільній – пов’язаній з ініціюванням та формуванням суспільного 

взаємовпливу, сприйняття і застосування суспільних норм, співпраці у групі, 

а також відігрівання суспільних ролей (Nowak, A., Kobylacka-Sikora, K., 2013, 

s. 6). 

Дослідження компетентності, використовуючи Індивідуальну картку 

комунікативних компетентностей, має відбуватися під час психологічно-

педагогічної консультації або у місці перебування учня. Дослідження 

проводиться індивідуально, а отримані результати є матеріалом для 

оцінювання комунікативних можливостей досліджуваної особи з 

урахуванням її сильних та слабких сторін. Проведена діагностика має 

кількісний та якісний характер, що дає можливість застосування описової 

шкали для оцінки рівня цієї компетентності (додаток М, Н, О). 

Дослідження умінь у визначених сферах оцінюється за допомогою 

застосування описової шкали, яку представлено у таблиці 10 (додаток Г). Ця 

шкала оцінювання комунікативних умінь є відповідною до шкали, яку 

рекомендовано до використання з метою аналізу категорій, які пов’язані із 

здоров’ям за методикою ICF. 

Ключовим аспектом з точки зору соціальної інклюзії осіб із 

особливими потребами є здібність до праці, яка є необхідною умовою 

залученості до функціонування сучасного суспільства. Тому комунікативні 

компетентності осіб із особливими потребами слід оцінювати саме з цієї 

перспективи. У випадку осіб з порушенням інтелектуального розвитку 

чисельні дослідження вказують на те, що такі особи відчувають посилені 

труднощі у соціальній адаптації і для них характерним є нижчий рівень 

соціальної залученості, ніж у повністю справних індивідуумів. Водночас 

розлади у пізнавальній сфері часто створюють для них обмеження у 

прийнятті інформації, її адекватній інтерпретації, а також загальноприйнятій 
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поведінці (Parys, K., 2001, s. 89-91). 

Відповідно зручно диференціювати рівні компетентності осіб із 

особливими потребами, що віднесено до комунікативних навичок у 

виробничому середовищі. Характеристика цих рівнів відносно осіб із 

обмеженням інтелектуального розвитку представлена у таблиці 11 (додаток 

Ґ). Визначення рівнів комунікативних компетентностей осіб із обмеженням 

інтелектуального розвитку дає можливість сформулювати висновки відносно 

способів підтримки і формування комунікативних компетентностей цих осіб 

відповідно до рівня відсталості. 

У випадку осіб із обмеженням інтелектуального розвитку, 

комунікативні компетентності яких належать до рівня I, можна зробити 

наступні висновки щодо принципів і специфіки комунікації: 

– найкращою формою візуального контакту у виробничому 

середовищі є фото реальних предметів або їх представлення на малюнках 

(піктограмах), при чому найменше сприйняття викликають написи у формі 

інформативних речень; 

– розуміння повідомлення у формі простих знаків та символів 

вимагає ознайомленості працівників із значенням візуалізації; 

– з огляду на недостатність життєвого досвіду необхідною є 

перевірка, чи працівник розуміє і знає, для чого використовуються визначені 

предмети на робочому місці; 

– працівникові з порушеннями інтелектуального розвитку можна 

доручити професійні завдання, виконання яких вимагає простих 

повідомлень; 

– у випадку професійних завдань, які вимагають складних 

повідомлень, добір дій для працівника слід попередити аналізом його 

можливостей у даній сфері, що може бути здійснено тренером праці, або 

особою, що надає підтримку; 

– у сфері громадського транспорту працівники переважно знають і 
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пам’ятають принципи користування громадськими шляхами; 

– з огляду на набагато більші труднощі із переміщенням на робочому 

місці можливості досліджуваних працівників опиняються на рівні II 

працівники у загрозливих ситуаціях повинні мати підтримку іншої особи, що 

дозволить їм справно евакуюватись, а вправи у даній сфері повинні бути 

часто повторювані; 

– у сфері ознайомлення працівників з позначеннями, які 

використовуються на робочому місці, включаючи правила техніки безпеки та 

охорони праці, слід проводити систематичні навчання з урахуванням 

пізнавальних можливостей працівників, що навчаються (Sikora, J., 2016, s. 25-

47). 

У випадку осіб з порушенням інтелектуального розвитку, 

комунікативні компетентності яких віднесено до рівнів II та III, підтримка 

таких працівників повинна бути інтенсифікованою відповідно до вказівок, 

що вміщено у таблиці 11 (додаток Ґ). 

При цьому варто звернути увагу, що у випадку осіб з порушенням 

інтелектуального розвитку у повідомленні, яке передається, потрібно 

застосовувати вирази, які належать до конкретних елементів дійсності, 

використовувати окремі речення, а також питання, на які можна дати просту 

відповідь. Якщо це можливо, то вислів варто доповнити відповідним 

малюнком більшого формату, у якому можливий текст повинен бути 

оформлений при використанні великого і простого шрифту, а ілюстрації 

повинні бути розміщені на одній лінії з текстом, якого вони стосуються 

(Metody komunikacji, zachowania się i obsługi osób z niepełnosprawnością 

intelektualną – klientów instytucji publicznych, 2012, s. 14-16). Застосування цих 

простих принципів повинно полегшити процес комунікації з особами з 

порушенням інтелектуального розвитку. 

Корисним способом віддзеркалення комунікативних ситуацій, в яких 

може опинитися працівник, зокрема особа з легким порушенням 
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інтелектуального розвитку, є модель комунікації працівників у професійному 

середовищі, що відображено на рис. 11. Ця модель представляє структуру 

шляхів пересування працівників, організація яких включає територіальні 

одиниці, які є персональним простором для користувачів. 

Значення правильної організації шляхів пересування випливає з теорій 

поведінки, відносно взаємозалежності між поведінкою і життєвим простором 

людини. Дані взаємозалежності зумовлені переконанням, що зміни у елементах 

або рисах використовуваної території призводять до зміни поведінки 

користувачів системи і навпаки –  зміни у поведінці на місцях стимулюють зміни 

в організації територій (Bańka, A., 2016, s. 77). Відповідно під час аналізу 

організації простору щодо можливої людської поведінки важливо враховувати, 

що хоча окремі територіальні одиниці є фізично відокремленими одна від одної, 

однак концептуально вони все ж є цілісністю, що є динамічною. Хоча модель, 

яку представлено на рис. 12, має абстрактний характер, але її було 

спроектовано на основі аналізу характеристик, визначених у емпірично 

доступних вирішеннях. Набуваючи характеру взірця, вона може виконувати 

класифікаційні і евристичні функції за допомогою ідентифікації і 

інтерпретації відмінностей у конкретних випадках. 

Система пересування є просторово-структурною системою, що виконує 

визначені соціальні функції, Її можна аналізувати з точки зору 

інфраструктури, якості або доступності. Водночас спосіб використання 

системи пересування, окрім вже згаданих атрибутів, є функцією якості 

представленої інформації і особистісних рис користувачів. При цьому, 

оцінюючи якість інформації, слід виокремити критерії оцінки, до яких можна 

віднести тип інформації, її доступність і спосіб представлення. 

Відносно кожної з територіальних одиниць, що виокремлено 

представлено на схематичному плані, можна сформулювати загальні вимоги 

щодо пристосування виробничого середовища до потреб осіб із особливими 

потребами. Проекція, яку буде розроблено таким чином, становитиме 
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корисний інструмент у процесі створення та внесення поточних виправлень у 

сфері організації такого середовища. 
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Рис. 14. Сфера та предмет спроектованої моделі комунікації осіб із 

особливими потребами на підприємстві 

Джерело: розроблено автором. 

*ООП – особа з особливими потребами. 
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Ключовим питанням, пов’язаним із адаптацією розробленої моделі для 

осіб із особливими потребами, є визначення потреб у сфері організації 

професійного середовища, що зумовлено врахуванням можливостей 

працівників з особливими потребами. У випадку працівників з порушенням 

інтелектуального розвитку з огляду на можливості професійної активізації їх 

можна віднести до наступних категорій: 

 особи з легкою формою зниження справності професійного 

функціонування – це переважно особи із легким рівнем порушення 

інтелектуального розвитку; 

 особи з глибшою формою зниження справності професійного 

функціонування – особи із помірним та значним рівнем порушення 

інтелектуального розвитку; 

 особи із глибоким порушенням інтелектуального розвитку. 

Відповідно до наведеної категоризації особи із легким рівнем 

порушення інтелектуального розвитку можуть відчувати визначені 

професійні проблеми, але вони не потребують спеціальної допомоги і 

підтримки у підготовці до здійснення професійної діяльності. Особи з 

помірним та значним порушенням інтелектуального розвитку вимагають у 

даній сфері спеціальної допомоги і підтримки, а щодо осіб із глибоким 

порушенням інтелектуального розвитку не застосовуються програми з метою 

професійної активізації (Majewski, T., 2007, s. 91). 

Зауважимо, що найбільшу групу діагностованих осіб з порушенням 

інтелектуального розвитку (близько 80 %) становлять особи із легкою 

формою такого розладу. Обмеження, що випливають із такої форми 

особливих потреб, проявляються у труднощах зі: 

– сприйняттям, інтерпретацією та розумінням явищ і ситуацій більш 

складного характеру; 

– спілкуванням, зокрема у ситуаціях, які вимагають розуміння 
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термінів абстрактного і символічного характеру; 

– самостійним плануванням рішень та вирішення проблем у 

складних і несподіваних ситуаціях; 

– соціально-професійної адаптації (Majewski, T., 2007, s. 94-95). 

Потреби у процесі професійної адаптації осіб з порушенням 

інтелектуального розвитку у легкій формі, що є наслідками цих обмежень, 

зводяться до визначення відповідним чином підібраних професійних завдань, 

передусім виконавчого характеру, поступового підвищення складності 

рекомендованих завдань і підтримки у формуванні правильної поведінки у 

різних професійних ситуаціях, а також відповідного нагляду за працею, яку 

виконує дана особа (Majewski, T., 2007, s. 95). 

Водночас особи, яких віднесено до групи з більш глибоким рівнем 

зниження справності професійного функціонування, якому відповідає 

помірне та значне порушення інтелектуального розвитку, характеризуються 

відповідно. У випадку осіб з помірним порушенням інтелектуального 

розвитку їх визначають можливості засвоєння лише базових навичок читання 

і письма, а також низький рівень розвитку моторики, що пов’язано із 

низькою справністю здійснення мануальної і рухової діяльності. Як 

результат, це означає можливість зайнятості таких осіб тільки в рамках 

виконання простих професійних завдань. 

Щодо осіб із значним рівнем порушення інтелектуального розвитку 

навчитися читати, писати і рахувати для них неможливо. Але вони все ж 

можуть засвоїти навички виконання деяких простих дій, пов’язаних із 

самообслуговуванням, а також нескладних видів роботи. Програми 

професійної активізації таких осіб вимагають врахування потреби підтримки 

з боку іншої особи під час виконання професійних завдань (Majewski, T., 

2007, s. 97). 

На основі характеристики осіб із різним рівнем порушення 

інтелектуального розвитку підґрунтям для плідного функціонування таких 
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осіб на ринку праці є відповідний рівень комунікативних компетентностей у 

широкому розумінні, які є основою побудови суспільних взаємовідносин, 

зокрема взаємовідносин у професійному середовищі. Реалізація цього 

положення дозволяє спроектувати можливості формування комунікативних 

компетентностей і специфіки даного процесу у випадку осіб з особливими 

потребами. 

Варто відзначити, що процес комунікації є діяльністю з певною метою, 

що зумовлена можливостями учасників даного процесу, а також суспільним 

контекстом. Учасники відзначають комунікативний потенціал, що виражений 

в їх особистісних рисах, знаннях, культурі, емоціях та навичках. 

Використання цього потенціалу є відмінним у кожному з випадків. На нашу 

думку, можна формувати комунікативні компетентності потенційних 

учасників комунікації таким чином, щоб забезпечити адекватну передачу 

повідомлення відповідно до намірів передавача і відповідно до конкретного 

ситуативного контексту. Цю здібність/навички людина розвиває у процесі 

соціалізації, важливою ланкою якої є освіта. Ці завдання відносно осіб із 

особливими потребами, в яких спостерігаються дефіцити комунікативної 

компетентності, причиною яких є різні типи особливих потреб, вимагають 

докладання зусиль, які є відповідними щодо визначеної дисфункції. 

У випадку осіб із обмеженням інтелектуального розвитку формування 

комунікативних компетентностей пов’язано із необхідністю застосування 

необхідної для таких осіб форми вербальних повідомлень в рамках 

безпосереднього контакту, а також передачі інформації у формі тексту, 

ілюстрацій, піктограм, тощо. Відповідні пропозиції містяться у додатку Д. 

Діяльність тренера праці концентрується на завданнях з метою 

підтримки осіб, що бажають працевлаштуватись і зайняті у системі 

підтримуваної зайнятості. У рамках цієї діяльності комунікативні 

компетентності відіграють ключову роль. Одночасно специфіка роботи 

тренера з бенефіціарами підтримуваної зайнятості викликана потребою 
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удосконалення підготовки тренерів праці у цій сфері. Принциповим 

завданням тренера є забезпечення підтримуваній особі тривалої зайнятості на 

відкритому ринку праці, виходячи із 5-етапної структури процесу 

підтримуваної зайнятості. На кожному з цих етапів тренер реалізує різні 

завдання, які вимагають специфічно зорієнтованих комунікативних умінь. 

Такі навички у сфері комунікації пов’язані зі сприйняттям і передачею 

інформації, стосуються переговорів, побудови мережі співпраці, навчання. 

У програмах підготовки тренерів праці передбачається, що тренер є 

вмотивованим і вміє формувати позитивні взаємовідносини із людьми, зокрема з 

клієнтами, колегам, а також представниками інших установ та організацій. 

Водночас він має ефективно вести комунікацію відповідно до можливостей 

клієнта та контексту, в якому надається послуга, а також опанувати основні 

техніки ведення переговорів. Це означає, що у межах формування 

комунікативних компетентностей тренера праці слід гармонійно врахувати їх 

інформаційний, емоційний та фактичний вимір. 

У випадку діяльності тренера праці процес комунікації передусім має 

міжособистісний характер,  адже передбачає безпосередній контакт, під час 

якого можна виділити об’єктивний зміст повідомлення і суб’єктивний спосіб 

його представлення, що спрямовується на досягнення спільної цілі. Під час 

цих зустрічей партнери тренера представляють різний рівень комунікативних 

компетентностей і диференційований підхід до цілі переговорів, якою є 

тривала зайнятість бенефіціара підтримуваної зайнятості. 

Контактуючи з підприємцями, тренер праці повинен продемонструвати 

здібності до проведення переговорів управлінського характеру. Він повинен 

вміти переконати співрозмовника у доцільності працевлаштування 

працівника з особливими потребами та користь економічного характеру, яку 

принесе таке рішення. Водночас він повинен переконати працедавця у 

необхідності адаптації професійного середовища до потреб працівника з 

особливими потребами. 
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З іншого боку, партнером тренера праці є особа з особливими 

потребами, зокрема з порушенням інтелектуального розвитку. 

Комунікативна ситуація у такому випадку набуває ознак міжкультурної 

комунікації, у якій партнерами є особи різного рівня можливостей участі в 

культурі. У таких умовах тренер повинен розвивати вміння долати 

комунікаційні перешкоди... Усвідомлюючи, що принаймні 65% 

інформаційного повідомлення здійснюється невербальним чином 

(Mikułowski Pomorski, J., 2012, s. 38), тренер у своїй діяльності повинен 

врахувати можливості вербальної і альтернативної комунікації (augmentative 

and alternative communication). 

Під час проведення комунікації ретранслятор здебільшого керується 

визначеними передумовами відносно комунікативних можливостей учасників 

спілкування і відповідним чином вибудовує своє повідомлення. Паралельно він 

повинен враховувати значення для ефективності повідомлення невербальних 

заасобів. При цьому варто пам’ятати про ефект посилення повідомлення у 

ситуації порозуміння, а також сприйняття змісту повідомлення як неправди у 

ситуації невідповідності вербальної і позавербальної форм повідомлення. Хоча 

більшість невербальних видів поведінки кожен інтерпретує підсвідомо, то у 

випадку спеціально організованого комунікативного взаємовпливу варто знати 

основні  принципи цього надзвичайно складного процесу. 

Підтримкою для процесу комунікації може бути альтернативна 

комунікація, яка є методом порозуміння, що вживається замість мови. До 

адресатів альтернативної і допоміжної комунікації зараховують також осіб з 

порушенням інтелектуального розвитку. У цьому випадку комунікативне 

втручання може полягати у навчанні розуміння простих і складніших 

графічних символів. Основи такого способу порозуміння містяться у системі 

PIC (Piktogram Ideogram Communication), а також системі PCS (Picture 

Communication Symbols). Цей інструментарій, відповідний для альтернативної 

комунікації, може бути ефективним знаряддям у діяльності тренера праці. 
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4.3. Дорослі з особливими потребами на ринку праці 

 

Одним із базових питань відносно професіоналізації осіб з особливими 

потребами у суспільстві є нормативна база. Серед документів міжнародного 

характеру на особливу увагу заслуговує Загальна декларація прав людини 

ООН, положення якої визначають права людини, зокрема право на працю, 

особистий розвиток і участь в громадському житті (Powszechna Deklaracja 

Praw Człowieka ONZ, 1948). Важливим доповненням цього документу, що 

стосується осіб із особливими потребами є Конвенція про права осіб із 

особливими потребами, відповідно до якої «держави-сторони 

зобов’язуються забезпечити і популяризувати повну реалізацію усіх прав 

людини і фундаментальних свобод особами з особливими потребами, без 

будь-якої форми дискримінації з огляду на вади» – ст. 4 Конвенції (Konwencja 

Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ). 

Аналогом зазначених документів на території Європейського Союзу є 

Хартія базових прав Європейського Союзу. У ст. 26 Хартії, що стосується 

інтеграції осіб із особливими потребами, Європейський Союз визнає і 

поважає право осіб із особливими потребами на використання засобів, які 

повинні забезпечити їх самостійність, соціальну і професійну інтеграцію, а 

також участь у житті спільноти (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 

2010). 

У Польщі нормативним документом, положення якого визначають 

напрями діяльності на користь осіб із особливими потребами, є Хартія прав 

осіб із особливими потребами. Положення, які містяться у цьому документі, 

підтверджують право на працю, а також повну участь у суспільному житті 

відповідно до зацікавлень і потреб осіб із особливими потребами (Karta Praw 

Osób Niepełnosprawnych). 

Крім міжнародних і національних нормативних документів різного 
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рівня, які містять декларації щодо прав осіб із особливими потребами, у 

повсякденній практиці принципову роль відіграють ті нормативні документи, 

положення яких визначають умови функціонування працівників на 

підприємствах, в тому числі працівників  з особливими потребами. 

У Польщі до нормативних документів, що регулюють охорону праці у 

широкому розумінні, віднесено: 

• Конституцію Республіки Польща від 2 квітня 1997 р.; 

• Закон Трудовий кодекс від 24 червня 1974 р. з пізнішими змінами; 

• Закон про професійну і соціальну реабілітацію, а також 

працевлаштування осіб із особливими потребами від 27 серпня 1997 р. з 

пізнішими змінами; 

• Закон про пенсійне забезпечення за віком та інвалідністю із Фонду 

соціального страхування від 17 грудня 1998 р. з пізнішими змінами; 

• Закон про популяризацію працевлаштування та установи ринку праці 

від 20 квітня 2004 р. з пізнішими змінами; 

• Наказ Міністра праці і соціальної політики щодо закладів 

професійної активізації від 17 липня 2012 р. 

Варто звернутися до поняття особи із особливими потребами, 

визначеного у ст. 2 п. 10 Закону про професійну і соціальну реабілітацію, а 

також працевлаштування осіб із особливими потребами, яке визначене як 

довготривала або періодична нездатність виконувати соціальні ролі з 

причини постійного або довготривалого порушення справності організму, 

що, зокрема, викликає непрацездатність. Визначене таким чином поняття 

особи із особливими потребами обмежує джерела такого стану до природних 

рис особи з порушеннями, водночас у формулі, яку прийнято у ICF, неповна 

справність особи з особливими потребами є результатом складного впливу, 

комплексу умов суспільного та фізичного середовища, які можуть бути 

джерелом ускладнень і обмежень для особи із даним порушенням. Розвинуте 

таким чином поняття особливих потреб зумовлює необхідність докладання 
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багатосторонніх зусиль з метою обмеження неповної повноцінності для осіб 

з особливими потребами. Важливим елементом цієї діяльності є професійна 

реабілітація цих осіб. 

Розглядаючи питання щодо умов зайнятості осіб із особливими 

потребами, варто звернути увагу, що обов’язком працедавця у будь-якому 

випадку є реалізація завдань, пов’язаних із охороною праці у широкому 

розумінні, в тому числі у сфері організації праці відповідно до вимог і  правил 

техніки безпеки і охорони праці. Зокрема згідно зі ст. 207 Трудового кодексу 

працедавець несе відповідальність за стан техніки безпеки і охорони праці і є 

зобов’язаним забезпечити безпечні та гігієнічні умови праці, використовуючи 

досягнення науки і техніки. Ці завдання повинні реалізуватися на підставі 

детальних положень, які містяться в Трудовому кодексі, інших законах і 

підзаконних документах, які включають таку тематику як: умови укладення 

трудових відносин, робочий час і відпустки, охорону здоров’я, навчання, 

профілактичну охорону здоров’я, а також охорону праці особливих категорій 

працівників – жінок і неповнолітніх. 

Питання щодо охорони праці осіб із особливими потребами містяться у 

Законі про професійну і соціальну реабілітацію, а також працевлаштування 

осіб із особливими потребами, значною мірою враховують повноваження 

працівників, які трактуються як повністю справні з огляду на заборону 

дискримінації. Водночас особливі права, які випливають із розладів осіб із 

особливими потребами, можуть дотримуватися визначеним чином на основі 

принципів, визначених у законі. 

У нормативних документах виокремлено права на соціальне 

забезпечення осіб із особливими потребами у випадку непрацездатності, 

спричиненої захворюванням або інвалідністю, заборону дискримінації з 

огляду на особливі потреби, а також принципи реабілітації осіб із 

особливими потребами, зокрема професійної реабілітації. Так, положення 

Закону про професійну і соціальну реабілітацію, а також працевлаштування 



257 
 

осіб із особливими потребами визначають права цих осіб у зв’язку із 

здійснення ними професійної праці, в тому числі на користування послугами 

або інструментами ринку праці на принципах, які визначено в законі про 

популяризацію працевлаштування, на ринку праці. У цьому законі про 

реабілітацію містяться також положення щодо підприємств, які діють на 

відкритому ринку і працевлаштовують осіб з особливими потребами, 

захищених соціальних підприємств і закладів професійної активізації. 

Особи з особливими потребами шукають працевлаштування на 

відкритому ринку праці і можуть отримати робоче місце за умов, що є 

однаковими для всіх кандидатів. Зокрема, відповідно до ст. 11 Трудового 

кодексу будь-яка дискримінація у трудових відносинах з причини особливих 

потреб є недопустимою. Водночас, виходячи із положення, що міститься у 

§ 48 Наказу Міністра праці і соціальної політики щодо загальних правил 

техніки безпеки і охорони праці від 26 вересня 1997 р., «працедавець, який 

працевлаштовує працівників з особливими потребами повинен забезпечити 

адаптацію робочих місць, а також шляхів доступу до них – до потреб і 

можливостей цих працівників, які випливають з їх зменшеної справності». 

Крім того, працівники з особливими потребами мають право на працю 

за умов зменшеного робочого часу, додаткових перерв та відпусток у розміоі, 

що відповідає особливим потребам. Конкретні нормативи у цій сфері 

містяться у Законі про професійну і соціальну реабілітацію, а також 

працевлаштування осіб із особливими потребами. 

Спеціальними організаційними структурами, діяльність яких 

спрямована на підтримку осіб із значним або помірним рівнем порушень, є 

підприємства із захищеними робочими місцями і заклади професійної 

активізації. Такі структури існують на підставі положень Закону про 

професійну і соціальну реабілітацію, а також працевлаштування осіб із 

особливими потребами та наказу Міністра праці і соціальної політики щодо 

закладів професійної активності від 17 липня 2012 р. Діяльність цих закладів 
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із відповідно профільованим виробництвом, повинна забезпечити допомогу 

особам, які не мають можливостей на відкритому ринку праці. 

Принциповим питанням є місце знаходження тренера праці у системі 

підтримки осіб із особливими потребами. У сучасній практиці діяльність 

тренера праці регулюється внутрішніми нормами організацій, які здійснюють 

діяльність на користь бенефіціарів підтримуваної зайнятості. Прикладом 

таких норм є зміст ухвали Державного фонду реабілітації осіб із особливими 

потребами від 13 травня 2010 р. Відповідно до змісту Закону тренером праці 

є особа, яка має спеціальну підготовку до надання послуг з метою підтримки 

особи з особливими потребами у процесі пошуку і утримання зайнятості, а 

також для надання роботодавцеві порад з метою вирішення проблем, 

пов’язаних із зайнятістю особи з особливими потребами. 

Згідно з положеннями зазначеного Закону послуги, які надаються 

тренером праці, включають діяльність, що спрямована на: 

– підготовку, виходячи із розпізнаних професійних можливостей, 

кваліфікацій, зацікавлень та уподобань, індивідуального плану підтримки і 

допомоги відповідно до потреб особи з особливими потребами; 

– допомогу особі з особливими потребами у діях, пов’язаних із 

процесом зайнятості; 

– пошук потенційного роботодавця, вибір спільно з ним робочого 

місця, що відповідає можливостям і кваліфікації особи з особливими 

потребами, визначення тривалості робочого часу особи, а також завдань, які 

увійдуть до сфери її обов’язків на займаному робочому місці; 

– підготовка роботодавця і колег до співробітництва з працівником з 

особливими потребами, а також допомога у створенні гармонійних 

професійних стосунків; 

– супровід особи з особливими потребами на робочому місці аж до 

повної адаптації і усамостійнення; 

– допомога у прибутті на роботу і з роботи; 
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– постійний моніторинг праці зайнятої особи з особливими 

потребами, який полягає у систематичному і безперервному контакті тренера 

праці з працедавцем i працівником, а також сім’єю працівника і наданні 

допомоги у вирішенні професійних проблем, які можливо виникнуть 

(Procedury realizacji programu pilotażowego «TRENER PRACY – zatrudnienie 

wspomagane  osób niepełnosprawnych», 2010). 

При цьому слід підкреслити, що проєкт підтримуваної зайнятості, який 

розвивається і невід’ємним елементом якого є функція тренера праці, 

вимагатиме формалізації цієї професії де-юре. 

Реальна ситуація осіб із особливими потребами на ринку праці значною 

мірою визначається макроекономічними показниками, які характеризують 

цю сферу діяльності і містяться у таблиці 10. Ці показники характеризують 

рівень професійної активності осіб із особливими потребами, який 

виражається у різних показниках, а також  у даних щодо рівня безробіття для 

цією групи осіб. 

Таблиця 12. 

Показники, які характеризують зайнятість осіб із особливими 

потребами у 2015 р. 

Коефіцієнт професійної 

активності 

Коефіцієнт зайнятості Рівень безробіття 

25,59 % 22,5 % 13 % 

Джерело: GUS BAEL – dane średnioroczne za 2015 r. dla osób 

niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.URL: www.niepełnosprаwni.gov.pl 

 

Дані, представлені у таблиці 10, вказують на значні можливості 

професійної активізації осіб із особливими потребами, зокрема осіб з легким 

та помірним рівнем порушення інтелектуального розвитку, частка яких серед 

осіб з особливими потребами оцінюється близько 80%. Але звичайна 

інтерпретація цих показників за допомогою порівняння із відповідними 

http://www.niepełnosprаwni.gov.pl/
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коефіцієнтами для усієї соціальної групи не має переконливого 

обґрунтування. У Польщі ці показники формувались у 2015 р. згідно з 

даними Міністерства сім’ї, праці і соціальної політики на рівні 68,5% осіб 

продуктивного віку у випадку показника професійної активності, близько 

63% для показника зайнятості і 9,8% для рівня безробіття станом на кінець 

2015 р. (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Rynek pracy w Polsce 

w 2015 roku, 2016). 

Сферу професійної залученості осіб із особливими потребами також 

визначають дані, які було виявлено у Системі обслуговування грантів та 

відшкодувань (SODiR), функціонування якої забезпечує Державний фонд 

реабілітації осіб із особливими потребами (PFRON), які представлено у 

таблиці 13. 

Таблиця 13. 

Зайнятість осіб із особливими потребами у 2015 р. згідно з даними 

PFRON 

Особи з особливими потребами, які зареєстровані 

у Системі SODiR PFRON (у тисячах осіб) 

Загалом На відкритому ринку 

праці 

На захищених робочих 

місцях 

245,8 121,4 124,4 

Джерело: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych. 

www.niepełnosprаwni.gov.pl  

 

Статистичні дані, представлені у таблиці 13, характеризують чинну 

ситуацію щодо кількості осіб із особливими потребами, що здійснюють 

професійну діяльність на відкритому ринку праці і на підприємствах 

захищеної праці. Водночас на особливу увагу заслуговує тенденція зростання 

кількості працівників з особливими потребами, які здійснюють професійну 

діяльність на відкритому ринку праці. Згідно з аналізом, що проводився у 

межах PFRON, частка працівників підприємств захищеної праці порівняно з 

http://www.niepełnosprаwni.gov.pl/
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загальною кількістю працівників систематично зменшується, що ілюструють 

дані, наведені у таблиці 14. 
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Таблиця 14. 

Частка працівників з особливими потребами, працевлаштованих на 

підприємствах захищеної праці, від загальної кількості працівників з 

особливими потребами у 2013–2015 рр., які зареєстровані у Системі 

SODiR 

 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Частка працівників з особливими 

потребами, працевлаштованих на 

підприємствах захищеної праці, від 

загальної кількості працівників з 

особливими потребами 

 

66,2 

 

57.3 

 

50,6 

Джерело: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Тенденцію, яку проілюстровано у таблиці 14, графічно зображено на 

рис. 15. Зменшення частки зайнятих на підприємствах захищеної праці може 

вказувати на бажану з точки зору соціальної інклюзії тенденцію збільшення 

зайнятості осіб із особливими потребами на відкритому ринку праці. 

 

 

Рис. 15. Частка працівників з особливими потребами зайнятих  

на підприємствах захищеної праці 

 

Значення визначеної тенденції для осіб із особливими потребами, які 
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Загалом Легкий Помірний Значний 

Професійно активні 

Професійно пасивні 

шукають роботу, можна оцінити на фоні загального рівня зайнятості цих 

осіб. Так, у грудні 2010 р. кількість працівників з особливими потребами, які 

були зареєстровані у Системі SODiR склала 250 450 осіб, щоб у грудні 

2012 р. сягнути рівня 230 239 осіб (Informacja Rządu, 2013), а у грудні 

2015 р. знову зросла до близько 248 800 працівників. 

Представлені дані свідчать, що зайнятість працівників з особливими 

потребами, які зареєстровані у системі SODiR, з певними відхиленнями 

характеризується упродовж років на певному рівні. У цій ситуації 

підвищення активності осіб із особливими потребами на відкритому ринку 

праці можна трактувати як відповідне, але певною мірою зумовлене змінами 

у законодавстві, які зокрема пов’язані із припиненням додаткової доплати до 

заробітної плати працівників пенсійного віку, а також зменшенням сум 

виплат дофінансування до заробітної плати працівників з легким рівнем 

порушень та із легшими захворюваннями (Informacja Rządu, 2013). 

Актуальну ситуацію у сфері економічної активності осіб із особливими 

потребами у віці 16-ти і більше років, ілюструють дані, систематизовані у 

таблиці 13 16 (додаток Е). 

Дані, що містяться у таблиці 13, представлена на графічному рис. 15. 

 

Рис. 15. Професійна активність осіб із зсобливими потребами (у 

тис. осіб) 
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Дані, представлені у таблиці 13, проілюстровані на графічному рис. 15, 

вказують на значні можливості щодо зростання професійної активності осіб 

із особливими потребами, зокрема у випадку осіб з легким та помірним 

рівнем порушень. Певні зрушення у цій сфері вимагають проведення 

відповідної політики, важливим елементом якої є подолання перешкод щодо 

зайнятості таких осіб, в тому числі відповідної адаптації професійного 

середовища. 

Адже особи з порушенням інтелектуального розвитку становлять у 

Польщі близько 7% загальної кількості осіб з особливим потребами 

продуктивного віку. З огляду на характер цього розладу дані особи, як 

зауважив Т. Маєвський, потребують відповідної підтримки і допомоги щодо 

отримання тривалої зайнятості на відкритому ринку праці (Majewski, T., 2007 

91). За цих обставин важливою передумовою подальшого успіху Є професійні 

можливості цих осіб, які зумовлені зниженннямінтелектуальної справності. 

Як показали дослідження впливу напряму та рівня освіти на 

професійну активність осіб із особливими потребами, особи з порушенням 

інтелектуального розвитку є дуже неактивною групою у процесі професійної 

підготовки і на ринку праці. На практиці вони не здобувають освіту, яка б 

перевищувала рівень професійної школи. У принципі, вони не беруть, також, 

участі у формах безперервної освіти – лише близько 3% таких осіб брали 

участь у курсах і тренінгах (за 5 років). 

Ситуацію у сфері професійної активності осіб з порушенням 

інтелектуального розвитку характеризують дані, представлені у таблиці 14 і 

візуалізовані на графічному рис. 15. 

Аналіз даних, систематизованих у таблиці 14 (додаток Є), вказує на 

порівняно низький рівень професійної залученості осіб із обмеженням 

інтелектуального розвитку. З-поміж цих осіб виокремлюється група з легким 

рівнем порушень, у якій близько 58% досліджуваних декларують свою 
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На даний час працюю 

Працював, зараз – ні 

Ніколи не працював 

ОзПІР – загал ОзПІР – легкі ОзПІР – помір ОзПІР – глиб 

активність на ринку праці, а 29% – працевлаштованість станом на даний час. 

У групах осіб із помірним і значним рівнем порушень ці показники мають 

значно менші значення, у випадку осіб із значним рівнем порушень – близько 

82% ніколи професійно не працювало. Причину такого стану вбачають у 

принциповій відмінності у оцінках рівня кваліфікацій, що придатні на ринку 

праці між особами із легким і особами із значним рівнями порушень 

інтелектуального розвитку. При цьому варто звернути увагу, що особи з 

порушенням інтелектуального розвитку лише подекуди користуються 

консультаціями у сфері освіти (близько 6%). Вони також не володіють 

інформацією щодо можливостей безперервної освіти (Pentor Research 

International, 2010, s. 4). 

Рис. 16. Особи з порушенням інтелектуального розвитку на ринку праці – 

відносно зайнятості (у %) 

Джерело: Pentor Research International: Badania wpływu kierunku i рівня 

wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, 2010. Raport 

końcowy. Część 6.  

 

У процесі адаптації осіб із обмеженням інтелектуального розвитку до 

виконання важливих суспільних ролей істотне значення має ставлення 

опікунів таких осіб. У більшості випадків (близько 74%) опікуни осіб із 
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порушенням інтелектуального розвитку не бажають, щоб їхні підопічні в 

подальшому продовжували здобувати освіту, а близько 63% опікунів 

відмовились би від цікавої пропозиції праці (Pentor Research International, 

2010, s. 19). Такі обставини природним чином негативно впливають на рівень 

професійної активізації осіб із особливими потребами. 

У результаті принциповими передумовами, що обмежують професійну 

активність осіб із особливими потребами, можна визнати непристосованість 

освіти і кваліфікації таких осіб до потреб ринку праці, в тому числі: 

– у загальній структурі осіб з особливими потребами домінуючу 

позицію займає група із анахронічною професійною освітою; 

– значна частка осіб має освіту найнижчих категорій (школа 2-го 

ступеня і нижче); 

– прогалини у сфері безперервної освіти, що могла б дозволити 

адаптуватись до реалій ринку праці, які постійно змінюються; 

– відсутність підприємливості, гнучкості і відкритості до змін; 

– прогалини і недоліки у сфері суспільних компетентностей (Pentor 

Research International, 2010, s. 19).  

Принциповим питанням за цих обставин є також спосіб сприйняття 

працедавцями осіб із обмеженням інтелектуального розвитку як потенційних 

працівників. Працедавці дуже часто здійснюють оцінку освіти і 

компетентностей даних осіб крізь призму стереотипів, що виражаються у 

сприйнятті даної групи осіб як помітно гірше підготованої до реалізації 

визначених професійних завдань. Подолання цих стереотипів стане 

можливим завдяки безпосередньому контакту працівниками з особливими 

потребами, який часто призводить до зміни погляду у цьому питанні і 

високої оцінки цих працівників. Зокрема, це знаходить своє вираження під 

час їх працевлаштування на посади, що передбачає монотонність, яка у 

випадку звичайних працівників є обтяжливим фактором з точки зору 

ергономічної організації праці. Також важливою передумовою, що свідчить 
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на користь працевлаштування осіб з особливими потребами, може бути 

стабільність їхніх професійних рішень i почуття місії, яке виражається у 

працьовитості і сумлінності у реалізації професійних завдань. 

Незалежно від індивідуальних особливостей, пов’язаних із 

професійними можливостями конкретних працівників, слід звернути увагу на 

системні фактори, що формують ставлення працедавців відносно зайнятості 

працівників з особливими потребами. Окрім відсутності знань щодо 

зайнятості працівників з особливими потребами та побоювань, пов’язаних із 

можливим генеруванням додаткових витрат, роботодавців у своїх 

калькуляціях мають врахувати вимоги чинного законодавства, яке, на їхню 

думку і представників організацій ринку праці: 

• є нестабільним – наприклад, у Закон про реабілітацію і 

працевлаштування осіб із особливими потребами, зміни і доповнення 

вносились 31 раз упродовж 6 років; 

• є незрозумілим і складним; 

• має репресивно-заборонний характер; 

• у багатьох випадках допомога діє за принципом відшкодування; це 

означає, що працедавець повинен попередньо витратити кошти з власної 

кишені, які у подальшому можуть бути визнані неприйнятними (наприклад, 

на адаптацію робочого місця); 

• воно непристосоване до потреб; 

• працівникам не пропонується жодної консультативно-тематичної 

допомоги, хоча б у сфері адаптації робочого місця (Pentor Research 

International, 2010, s. 31). 

Серед осіб із порушенням інтелектуального розвитку найбільшу групу 

(близько 75%) становлять особи із легким рівнем обмежень. Інтелектуальні 

порушення, що  характерні для такого рівня обмежень, полягають у тому, що 

ці особи мають переважно труднощі і обмеження у процесах орієнтування і 

прийняття рішень, які здійснюються під час професійної діяльності. Але вони 
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є здібними до виконання праці, яка передбачає порівняно нескладні дії і 

професійні завдання (Majewski, T., Miżejewski, C., Sobczak, W., 2007, s. 64). 

Ця група найкраще справляється на відкритому ринку праці. 

Водночас зайнятість осіб із помірним та значним рівнем порушень 

інтелектуального розвитку пов’язана із наданням постійної підтримки цим 

особам, зокрема на етапі професійної адаптації. У такій ситуації відповідним 

способом вирішення питання працевлаштування є підтримувана зайнятість 

або створення умов для професійної активізації на підприємствах із 

захищеними робочими місцями. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

 

З’ясовано, що ефективна реалізація професійних завдань вимагає 

надання тренеру праці відповідних знань та навичок, необхідних для 

виконання визначених цілей. З огляду на різноманітність сфер діяльності 

тренер праці має набути компетентностей, характерних для вчителя – 

інструктора з практичного навчання професії, консультанта з питань кар’єри, 

особистого тренер. З огляду на це можна наголосити на педагогічних 

аспектах діяльності тренера праці, що стосуються підготовки дорослих осіб 

зі спеціальними освітніми потребами у сфері їхньої підготовки до 

професійної праці та розвитку культури праці. 

Важливим документом нівелювання цих соціальних явищ, є документ 

«International Classification of Functioning, Disability and Health», розроблений 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Його мета – обґрунтування 

стандартної термінології і її структури, що забезпечують можливість 

формулювання уніфікованих описів здоров’я і станів, пов’язаних зі 

здоров’ям. Згідно з рекомендаціями ICF термін «особливі потреби» 

використовується для визначення багатовимірного явища, зумовленого 

взаємовпливом між людьми та фізичним і соціальним середовищем, що їх 
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оточує  

За даними Загальнонаціонального перепису населення і житла 2011 р. 

з’ясовано, що в Польщі майже 12% населення становили люди з особливими 

потребами, що в абсолютному вираженні становить майже 4,7 млн. осіб, з 

них 2,3 млн. – працездатного віку. 

У Польщі відповідно до Закону «Про професійну та соціальну 

реабілітацію неповносправних осіб» (1997) а також працевлаштування осіб з 

особливими потребами виокремлюють такі ступені неповносправності: 

значний; помірний і легкий. У контексті нашого дослідження значний інтерес 

становлять особи з легким ступенем неповносправності. 

Серед різновидів реабілітації визначено такі: медична, соціальна, 

професійна. Як відомо, схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

«Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я» дозволяє системно оцінювати спосіб життєдіяльності людини у 

соціумі з урахуванням стану її здоров’я. Відповідно до прийнятої Сеймом 

Республіки Польща «Карти прав осіб з особливими потребами» (1997), 

неповносправними особами вважають особи, «чий фізичний, психічний або 

інтелектуальний стан постійно чи періодично ускладнює, обмежує чи робить 

неможливим буденне життя, навчання, працю і виконання соціальних ролей 

відповідно до правових і звичаєвих норм».  

У Польщі правовим актом, норми якого комплексно визначають 

питання соціальної адаптації осіб, яким видається документ про інвалідність, 

є закон від 27 серпня 1997 р. про професійну і соціальну адаптацію та 

працевлаштування осіб з особливим потребами.  

Для характеристики способу функціонування осіб з особливими 

потребами найчастіше використовують такі моделі неповносправності: 

медичну; функціональну; соціальну. Однією з основоположних передумов, 

що вирізняють ці моделі, є прийняття нормативного критерію 

неповносправності, яким у випадку медичної моделі є теоретична біологічна 
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норма, що визначає здорове тіло, що функціонує належним чином. У випадку 

функціональної моделі таким критерієм є теоретична функціональна норма, 

що виявляється в рівні активності, ефективності та реалізації соціальних 

ролей. У випадку соціальної моделі теоретична соціальна норма виражається 

у партиципації та соціальній інклюзії. 

Основоположною сучасною умовою соціальної інтеграції є можливість 

виконання професійної роботи. Особи з легкими інтелектуальними 

порушеннями потребують відповідної професійної підготовки й 

пристосування виробничого середовища. Основною проблемою у цих умовах 

є прийняття і схвалення такою особою з особливими потребами адаптаційної 

стратегії, спрямованої на заходи, метою яких є інтеграція цієї особи з 

оточенням. Необхідною умовою успіху таких дій є формування 

комунікативних компетентностей, які становлять основний фактор 

організації суспільства. 

Комунікативна компетентність виявляється у здатності 

використовувати мову у комунікативних ситуаціях. До принципів, які 

покладені в основу формування цих умінь, можна віднести: вбудовування 

нової мовної структури у вже відомі структури; акцентування на 

висловлюваннях, які виходять поза необхідні за даних обставин рамки; 

надання відповідного зворотного зв’язку; створення умов для розвитку 

мовної експресії. Процес комунікації розглядається як навмисна поведінка, 

обумовленою, виходячи із намірів дібраними засобами вербальної або 

невербальної, а також суспільними аспектами контексту. 

Важливим питанням у моделюванні процесу комунікації з особою з 

легким порушенням інтелектуального розвитку є оцінювання її 

компетентності у цій сфері. На основі аналізу праць польських дослідників 

(A. Nowak, K. Kobylacka-Sikora) з’ясовано, що поняття комунікативної 

компетентності, поряд з мовним кодом, охоплює соціальний та культурний 

коди, а також пізнавальні, вольові та емоційні чинники й інші коди, важливі 
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для порозуміння.  

Прикладом інструмента, що застосовується для дослідження 

комунікативних здібностей, є Індивідуальна картка комунікативних 

компетентностей, яку було опрацьовано в рамках проєкту «Комунікація як 

ключ до інтеграції» (2013). Цей інструмент дозволяє здійснити оцінювання 

рівня вербальних та міжособистісних компетентностей у трьох сферах: 

емоційній (вираженій у можливості розпізнавати та висловлювати емоції); 

мовно-пізнавальних умінь (охоплює словниковий запас, засвоєння принципів 

правильного формулювання усних та письмових висловлювань, артикуляції, 

вміння висловлювати думку, а також створювати і визначати поняття); 

суспільній (пов’язана з ініціюванням та формуванням суспільного 

взаємовпливу, сприйняття і застосування суспільних норм, співпраці у групі, 

а також виконанні суспільних ролей). 

У роботі з особами, що мають легкі інтелектуальні порушення, 

використовуються різні інструменти формування комунікативної 

компетентності. Зокрема, ефективною формою візуального контакту у 

виробничому середовищі є фото реальних предметів або їх малюнки 

(піктограми), при чому найменше сприйняття викликають написи у формі 

інформативних речень. Розуміння повідомлення у формі простих знаків та 

символів вимагає ознайомлення працівників із значенням візуалізації. З 

огляду на скромніший ресурс життєвого досвіду, необхідною є перевірка 

того, як працівник розуміє і знає, для чого використовуються визначені 

предмети на робочому місці. Працівникові з порушеннями інтелектуального 

розвитку можна доручити професійні завдання, виконання яких вимагає 

простих повідомлень. У випадку професійних завдань, які вимагають 

складних повідомлень, добір дій для працівника слід попередити аналізом 

його можливостей у цій сфері, що може бути здійснено тренером праці, або 

особою, яка надає підтримку. У громадському транспорті працівники 

переважно знають і пам’ятають принципи користування громадськими 
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шляхами, натомість більші труднощі виникають з переміщенням на 

робочому місці – можливості досліджуваних працівників опиняються на 

рівні II. Працівники у загрозливих ситуаціях повинні мати підтримку іншої 

особи, що дозволить їм вчасно евакуюватися, а подібні вправи повинні часто 

повторюватися. У сфері ознайомлення працівників з позначеннями, що 

використовуються на робочому місці, включаючи правила техніки безпеки та 

охорони праці, слід проводити систематичне навчання з урахуванням 

пізнавальних можливостей працівників, що навчаються. 

Програми підготовки тренерів праці спрямовані на те, щоб тренер був 

мотивованим і вмів формувати позитивні взаємовідносини із людьми, в тому 

числі з клієнтами, колегами, а також представниками інших установ та 

організацій, ефективно опанував основні техніки ведення переговорів.  

За результатами аналізу проблеми працевлаштування осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями, зокрема осіб з інтелектуальними 

порушеннями, було схарактеризовано положення документів, що 

регламентують специфіку працевлаштування цих осіб (Загальна декларація 

прав людини ООН (1948), Конвенція про права осіб із особливими потребами 

(2006), Хартія базових прав Європейського Союзу (2010); у Польщі – Карта 

прав осіб із особливими потребами, Закон про професійну і соціальну 

реабілітацію та працевлаштування осіб із особливими потребами). У цих 

документах виокремлено права на соціальне забезпечення осіб із особливими 

потребами у випадку непрацездатності, спричиненої захворюванням або 

інвалідністю, заборону дискримінації з огляду на особливі потреби, а також 

принципи реабілітації осіб із особливими потребами, в тому числі 

професійної реабілітації.  

Згідно з законодавчими нормами Польщі послуги, що надаються 

тренером праці, охоплюють діяльність, спрямовану на підготовку, виходячи 

із розпізнаних професійних можливостей, кваліфікацій, зацікавлень та 

уподобань, індивідуального плану підтримки й допомоги з урахуванням 
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потреб осіб з легкими інтелектуальними порушеннями; допомогу цим особам 

у працевлаштуванні; пошук потенційного працедавця, вибір спільно з ним 

робочого місця, що відповідає їхнім можливостям і кваліфікації, визначення 

тривалості робочого часу, а також завдань, що увійдуть до сфери їхніх 

обов’язків на конкретному робочому місці; підготовку працедавця й колег до 

співробітництва з таким працівником, а також допомога у створенні 

гармонійних професійних взаємостосунків; супровід особи з легкими 

інтелектуальними порушеннями на робочому місці аж до повної адаптації та 

усамостійнення; допомогу в прийнятті на роботу і звільненні з роботи. 

Стан професійної діяльності осіб з особливими потребами 

характеризують статистичні дані, опубліковані в Системі обслуговування 

грантів та відшкодувань (SODiR), функціонування якої підтримує Державний 

фонд реабілітації осіб із особливими потребами (PFRON). Заслуговує на 

увагу тенденція зростання кількості працівників з особливими потребами, які 

здійснюють професійну діяльність на відкритому ринку праці. За 

результатами аналізу PFRON, питома вага працівників підприємств 

захищеної праці порівняно із загальною кількістю працівників систематично 

зменшується. Підвищення активності осіб з особливими потребами на 

відкритому ринку праці можна розглядати як наслідок припинення доплати 

до заробітної плати працівників пенсійного віку, а також зменшення сум 

виплат дофінансування до заробітної плати працівників з інтелектуальними 

порушеннями й відповідно легшими захворюваннями. Доведено, що 

винятково важливе значення має подолання стереотипів сприйняття 

працедавцями осіб з легкими інтелектуальними порушеннями як 

потенційних працівників.  

 

Результати дослідження, висвітлені у розділі, представлені у 

публікаціях автора: Sikora J. (2011d), Sikora J. (2013a), Sikora J. (2013b), Sikora 

J. (2016a), Sikora J. (2017b), Sikora J. (2019c), Sikora J. (2019i).  
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РОЗДІЛ 5 

 АНАЛІЗ СТАНУ СЕРЕДОВИЩА ПРАЦІ ТРЕНЕРА ПРАЦІ  

 

У розділі висвітлено методику організації експериментальної роботи; 

розкрито особливості пристосування виробничого середовища осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями; схарактеризовано комунікаційні маршрути 

для осіб з інтелектуальними порушеннями у виробничому середовищі; 

узагальнено результати фокус-дослідження проблеми працевлаштування 

дорослих з особливими потребами.  

 

5.1. Методи, техніки та інструменти дослідження 

 

Ключовим елементом здійснення  наукового дослідження є визначення 

методології і методики дослідницького пошуку. При цьому важливо 

зосередитись на питаннях організації наукових досліджень або провести 

аналіз на метарівні, коли провідними питаннями стають роздуми над 

сутністю та можливостями науки. На цій основі К. Айдукевич виокремлює 

апріорні, емпіричні та гуманітарні науки. В основу такої класифікації ним 

покладено остаточні умови, які допустимі у певній науці. Наслідком такої 

категоризації є різна методологічна структура перелічених типів наук 

(Ajdukiewicz, K., 2006, s. 287). 

Зокрема, гуманітарні науки в цій традиції – це науки, в яких як 

остаточні умови приймаються не тільки апріорні твердження та твердження, 

що базуються безпосередньо на досвіді, а й твердження, які прямо базуються 

на розумінні певних висловлювань(Ajdukiewicz, K., 2006, s. 291). 

За іншого типологічного підходу виокремлюють категорії формальних 

та емпіричних наук, до яких зараховуються природничі, гуманітарні та 

суспільні науки. Але, незалежно від прийнятої типології, у дослідницькій 

практиці це передбачає використання конкретних стандартів для проведення 
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наукових досліджень,  на думку дослідника, було досягнуто методологами в 

сфері апріорних наук теоретичної кодифікації норм наукової поведінки. Але 

у випадку емпіричних наук досягнення у цій галузі не вийшли за межі 

описового характеру (Ajdukiewicz, K., 2006, s. 124). Це означає, що 

досягнення в галузі методології емпіричних наук все ще знаходяться на рівні 

опису (Там само, s. 125). 

Хоча дослідники у сферах суспільних та гуманітарних наук 

відповідають критеріям науковості щодо застосованих описових та 

аналітичних процедур, відповідних до цих галузей, їх теорії переважно не 

мають очікуваної пояснювальної та прогностичної сили. Причину такої 

ситуації вбачають у труднощах із отриманням причинно-наслідкових 

пояснень, до яких належать явища різних рівнів організації матерії – 

починючи від процесів, які відбуваються в людському організмі та розумі, до 

процесів організації людських спільнот (Wilson, E., 2011, s. 335). У процесі 

інтерпретації отриманих результатів досліджень слід враховувати 

обмеження, що випливають із форм індуктивних міркувань, характерних для 

емпіричних наук. 

У дослідженнях, проведених нами щодо підготовки тренерів праці до 

підтримуваної зайнятості у сфері формування середовища, праці ми маємо 

справу з проблематикою, методологічна концепція якої є характерною для 

процедур, прийнятих у суспільних науках. 

У результаті аналізу наукових праць, предметом яких є процес 

підготовки тренерів праці для здійснення підтримуваної зайнятості, 

з’ясовано, що наявна помітна прогалина щодо проблеми адаптації 

виробничого середовища до потреб бенефіціарів цієї форми зайнятості. Ця 

теза чітко висвітлена у висновках підсумкового звіту міжнародного проекту 

Improwing Supported Employment Next Step щодо впровадження моделі 

підтримуваної зайнятості. Цей звіт присвячений аналізу методів 

впровадження моделі підтримуваної зайнятості, яку розроблено в рамках 
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Європейської спілки підтримуваної зайнятості. У звіті акцентовано увагу на 

необхідності проведення досліджень щодо недоліків реалізації цієї моделі. 

До її слабких сторін можна віднести концентрацію активності тренерів, 

передусім на етапі підготовчих заходів для бенефіціара підтримуваної 

зайнятості і те, що вона безпосередньо не пов’язана з конкретним робочим 

місцем. При цьому звертається увага на те, що основою успіху, ознакою 

якого є постійна зайнятість клієнта, є підготовка до виконання професійних 

завдань на робочому місці. Тим часом у попередній практиці недостатня 

увага приділялася адаптації середовища праці та професійній адаптації 

клієнта на робочому місці, а також співпраці з працедавцем у цій сфері. 

Звідси висновки звіту вказують на необхідність зосередження уваги на 

розвитку тих компетентностей тренера праці, які пов’язані з вирішенням 

практичних проблем щодо організації середовища праці для осіб з 

особливими потребами (Підсумковий звіт проекту Improving Supported 

Employment – Next Step Nr, 2015). 

Дослідження проблеми адаптації середовища праці до потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку, що було проведено у межах 

нашого дослідження, частково заповнюють прогалину і можуть стати 

основою для розроблення практичних рішень для підприємств, на яких 

працюють особи з особливими потребами. Вони також повинні 

використовуватися в процесі підготовки тренерів праці для ефективного 

виконання своїх професійних завдань. 

Загалом середовище праці – це поєднання матеріальних та соціальних 

факторів, в яких здійснюються виробничі процеси. Це означає, що питання 

діяльності людини у середовищі праці вимагає міждисциплінарного підходу. 

Воно є предметом зацікавлення соціологів, педагогів, економістів, 

організаторів роботи, а також юристів та осіб, які формують соціальну 

політику. 

У працях з проблем діяльності людини у середовищі праці поняття 
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середовища часто відрізняється від поняття оточення, якому надають більш 

загального значення. Середовище при такому підході – це та частина 

оточення, що безпосередньо впливає на функціонування людини в умовах, 

визначених матеріальним та соціальним контекстом, в якому виконується 

робота. Складність процесів, пов’язаних з функціонуванням людини в 

визначеному середовищі, викликає надзвичайні труднощі для 

систематичного опису та побудови моделей, які відображають ці процеси. 

Вагомим підходом, який дозволяє дослідити ситуацію людини у  

середовищі праці, є системний підхід, при якому індивід може трактуватися 

як особа із здатністю самоідентифікуватися та розрізняти можливі 

взаємовідносини із оточенням. У ситуації, коли визначені процеси 

відбуваються в і умовах, які швидко змінюються, стає неможливо точно 

відобразити форми взаємних залежностей. Це означає, що проблеми, які 

виникають у цій сфері, неможливо ефективно вирішити на основі модельних 

алгоритмів, побудованих виходячи із статичних моделей, які відображають 

досліджувану реальність. 

Ефективним способом дослідження таких питань може бути 

функціональний аналіз, який є дозволяє реалізувати методику, спрямовану на 

дослідження можливих вирішень визначеної проблеми. Як підкреслює  

Н. Луман, хоча в емпіричних науках цей метод посилається на причинно- 

наслідкові зв’язки, однак не зводиться до простого їх виявлення, які 

вважаються необхідними, а є їх порівнянням в ситуації, коли причини мають 

характер гіпотетичних припущень. У цій версії функціональний аналіз є 

порівняльним методом, який можна застосувати для дослідження інших 

варіантів вирішення визначених проблем (Luhmann, N., 2007, s. 57). Це 

дозволяє ідентифікувати неявні структури та функції, а те, що є відомим і 

очевидним, включити в контекст інших можливостей. 

У цих обставинах виробниче середовище є особливим, адже воно 

визначає умови професійної діяльності працівника та передбачає конкретні 
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відносини між людиною та середовищем. У ситуації, коли професійна 

діяльність є основною формою діяльності сучасної людини, можна 

припустити, що якість праці, яка визначається матеріальним та 

психосоціальним контекстом професійного середовища, значною мірою 

визначає рівень якості життя людей. 

На думку З. Вятровського, матеріальне виробниче середовище створює 

систему факторів, які сприяють (або не сприяють) ефективності праці та 

водночас гарантують (або навпаки) працівнику належні умови гігієни, 

здоров’я, безпеки та естетики (Wiatrowski, Z., 2000, s. 57).. Ці фактори 

визначають умови праці і включають: розташування робочого місця, 

включаючи можливості пересування, виробничі приміщення та робочі місця, 

санітарно-гігієнічне обладнання, а також набір факторів, які супроводжують 

роботу та викликають різні реакції людського організму, до яких належать: 

мікроклімат, шум, забруднення повітря, освітлення тощо (Górska, E., 

Lewandowski, J., 2002, s. 37). 

Не менш важливою складовою середовища праці є психосоціальні 

фактори, які можна описати у причинно-наслідкових категоріях, що 

характеризують взаємодію або у функціональних, які є результатом розподілу 

праці. Усі ці фактори є складовими частинами культури праці в організації,  

межах якої можна виокремити освітню функцію, виражену в оволодінні 

знаннями, вдосконаленні професійних компетентностей та формуванні 

очікуваних способів діяльності у процесі праці.Отже, маємо справу зі складною 

системою взаємопроникнення, що виникає між вищезазначеними факторами, 

які характеризують психосоціальні, культурні, технічні та економічні аспекти 

професійної діяльності. 

Усі ці обставини слід враховувати під час організації виробничого 

середовища для бенефіціарів підтримуваної зайнятості, в тому числі осіб із 

порушеннями інтелектуального розвитку. Можна припустити, що одним із 

ключових елементів виробничого середовища є належним чином 
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організовані шляхи пересування, які дозволяють безпечно отримувати доступ 

до робочих місць та виконувати визначені професійні завдання. Отже, 

основою для отримання достовірної картини ситуації в цій галузі є 

розроблення діагностики щодо існуючих вирішень у сфері адаптації 

середовища праці до потреб осіб із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Базовою системою оцінки наявних рішень у цій сфері є модель шляху 

пересування, пов’язаного з робочим місцем, що ілюструє рамки та сферу 

адаптації середовища праці до потреб працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

На основі проведеної діагностики уможливлюється розроблення 

загальних вимог та настанов щодо технічних та організаційних вирішень для 

підприємств, на яких зайняті особи з порушеннями інтелектуального 

розвитку. Реалізація розроблених настанов повинна забезпечити безпечне та 

ефективне функціонування цих людей у робочому середовищі. Важливим 

елементом, який покращує реалізацію прийнятих настанов, стане 

розроблення інструментарію з метою постійної перевірки прийнятих рішень 

у цій сфері. До цього інструментарію належатимуть контрольні списки 

відносно належної адаптації виробничого середовища до потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

У цьому контексті предметом дослідження є процес підготовки 

тренерів праці до ефективного виконання завдань, пов’язаних із отриманням 

бенефіціарами підтримуваної зайнятості як постійної зайнятості на 

відкритому  ринку праці, приділяючи особливу увагу особам з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Метою досліджень є проведення діагностики 

щодо рішень, що використовуються для адаптації середовища праці до 

потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості та розробка інструментарію, 

необхідного у процесі підготовки та реалізації професійних завдань тренера 

праці у визначеній сфері. 

У цьому контексті принциповою проблемою є відповідь на питання: 
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– Чи система підготовки тренерів праці є адекватною потребам у 

середовища праці для працівників з особливими потребами? 

Вирішення сформульованої таким чином проблеми у зв’язку з її 

складністю та багатоаспектністю вимагає відповіді на конкретні запитання. 

Формування середовища праці включає питання, пов’язані із системою 

комунікацій, а також організацію і адаптацію цього середовища до потреб 

бенефіціара підтримуваної зайнятості. Відповідно можна сформулювати такі 

конкретні проблеми: 

1. Яким чином підприємство, на якому працюють особи з 

порушеннями інтелектуального розвитку, адаптує середовище праці до 

потреб цих осіб? 

2. Чи тренери праці мають у своєму розпорядженні інструментарій 

перевірки стану організації середовища праці відповідно до рівня оволодіння 

працівниками з легкими порушеннями інтелектуального розвитку 

комунікаційними компетентностями? 

3. Яку модель підготовки тренерів праці можна вважати доцільною в 

контексті покладених на них завдань? 

Огранізація нашого наукового пошуку потребувала зосередження уваги 

на визначених дослідницьких цілях. 

Отримання необхідних даних, що уможливлять реалізацію цілей 

нашого дослідження, здійснювалося за допомогою таких дослідницьких 

методів: 

• пряме спостереження, що уможливлює проведення діагностики 

рішень, які використовуються для адаптації виробничого середовища до 

потреб працівників з легкими порушеннями інтелектуального розвитку; 

• аналіз документації на предмет відповідності існуючих рішень 

чинним нормам та правилам охорони праці й техніки безпеки; 

• аналізу статистичних та інших даних; 

• фокус-інтерв’ю з тренерами праці, що перевіряє діагностику щодо 



282 
 

рішень, які адаптують виробниче середовище до потреб працівників з 

особливими потребами; 

• експертна методика, яка дозволяє здійснювати оцінювання 

фахівців щодо рішень у сфері адаптації середовища праці до потреб 

працівників з особливими потребами. 

Наукове спостереження є основним способом досліджень в емпіричних 

науках і зводиться до сприйняття визначеного предмета дослідження, що 

відповідає цій науковій дисципліні і випливає з дослідницької проблеми або з 

поставленої гіпотези дослідження. Важливою особливістю цього методу є 

свідоме і цілеспрямоване зосередження на предметі спостереження, яке 

проводиться за визначеним планом. Специфікою таких досліджень є 

охоплення явища, яке цікавить дослідника в його природному ході (Babbie, 

E., 2007, s. 330-331). Інструментом, що використовується в процесі 

спостереження, переважно є аркуш спостереження, формула якого є 

похідною від проблеми, яка сформульована дослідником, або від гіпотези 

дослідження. Правильно підготовлений аркуш спостереження визначає його 

окремі етапи та методи запису його результатів, які є основою для 

інтерпретації отриманих результатів дослідження (Rubacha, K., 2008, s. 165-

168). 

У дослідженнях, які проводились з метою досягнення визначених 

цілей, предметом спостереження було виробниче середовище особи з 

легкими порушеннями інтелектуального розвитку. Спостереження 

зосереджено на тому, як адаптовано середовище до потреб працівників з 

порушеннями інтелектуального розвитку як бенефіціарів підтримуваної 

зайнятості, що має характер контрольованого спостереження, яке полягає у 

систематизованому записуванні фактів, важливих з точки зору цілей 

дослідження. 

У нашому дослідженні увага концентрується на способі організації  

середовища праці на підприємствах, що діють на відкритому ринку праці, на 
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яких працюють особи з легкими порушеннями інтелектуального розвитку. 

Зокрема, опитувальник спостереження враховував характеристики 

досліджуваного підприємства, включаючи його тип та розмір, галузь, місце 

розташування. Основним елементом, що підлягає спостереженню, є робоче 

місце бенефіціара підтримуваної зайнятості, зокрема: найменування 

робочого місця, місце знаходження робочого місця на підприємстві, 

обладнання робочого місця – інструменти, пристрої, матеріали, а також вид 

професійної діяльності на робочому місці, даної особи. З іншого боку, у 

випадку, коли предметом спостереження були шляхи пересування, основна 

увага приділялась характеристиці шляхів пересування осіб з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку в рамках здійснення їх професійної 

діяльності, з особливим акцентом на вирішення, адресовані даній групі 

працівників. Важливим елементом, що піддавався спостереженню, було 

використання спеціальних вирішень для покращення роботи осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. Доповненням здійснених 

спостережень є фотодокументація щодо обраних категорій. 

Фактографічний матеріал, отриманий під час цих досліджень, було 

використано для проведення діагностики у сфері адаптації виробничого 

середовища до потреб працівників з порушеннями інтелектуального розвитку 

та розроблення настанов для тренерів і підготовки контрольних списків з 

метою його адаптації для цих людей. 

Інтерв’ю, проведене у фокус-групах, є методом, який часто 

використовується в польових дослідженнях. Важливою особливістю цього 

дослідницького підходу є отримання даних щодо реальних явищ, які 

відбуваються в соціальному середовищі. Крім іншого застосування, фокус-

дискусії також можуть мати автономне значення в ситуаціях, коли 

статистична репрезентативність не має принципового значення. Це випливає 

із методу відбору дослідницької вибірки, підпорядкованого поставленим 

дослідницьким проблемам (Flick, U., 2010, s. 146-152). 
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У нашому дослідженні способів адаптації середовища праці до потреб 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості учасниками фокус-інтерв’ю були 

тренери праці, які працюють у провідних центрах для осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Такий відбір учасників співбесіди обґрунтований 

їхніми знаннями щодо реальних вирішень у сфері адаптації виробничого 

середовища до потреб працівників з порушеннями інтелектуального 

розвитку. В цей час професійно активні тренери праці можуть брати участь у 

процесі перевірки вирішень, які використовуються в цій сфері. 

Аналіз документів – це метод, що використовується для дослідження 

матеріальних та символічних результатів людської діяльності, що 

розглядаються як джерело інформації. Джерелом інформації, яке 

використовується для набуття знань та становить основу досліджень, можуть 

бути персональні та інституційні документи, зокрема: опитування персоналу, 

довідки, статистичні дослідження, нормативно- правові акти, положення, 

інструкції тощо. Ці документи можуть бути предметом формального аналізу, 

метою якого є виявлення та оцінка формальних елементів документів або 

аналіз змісту, орієнтований на якісну оцінку, що проводиться з точки зору 

предметних передумов, які стосуються досліджуваної сфери (Łobocki, M., 

2000, s. 213-239). 

Предметом аналізу документів, проведеного у межах дослідження, яке 

було здійснено для цілей нашого наукового пошуку, були насамперед 

правові документи, які конкретизували принципи організації праці на 

підприємствах відповідно до правил техніки безпеки та охорони праці, 

зайнятості та охорони праці осіб із спеціальними потребами, статистичні 

дослідження ринку праці та внутрішні документи підприємств, на яких 

працюють бенефіціари підтримуваної зайнятості. 

Дослідження проводилось на 35 спеціально відібраних підприємствах, 

що функціонують на відкритому ринку праці, на яких працюють особи з 

легкими порушеннями інтелектуального розвитку. Дослідження, проведені за 
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допомогою методу прямого спостереження, стосувались організації  

середовища праці для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку та 

передбачали: 

– характеристики підприємств, на яких працювали особи з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку; 

– описи робочих місць, включаючи спеціальні рішення для поліпшення 

роботи осіб з порушеннями інтелектуального розвитку; 

– описи шляхів пересування. 

Новий підхід до проблеми та теоретичне значення результатів 

досліджень, отриманих під час наукового пошуку, виражається у: 

• спробі всебічного розгляду системи підтримки осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку у процесі соціальної інклюзії – широке 

теоретичне осмислення освітніх аспектів цього процесу є основою для 

створення системи підготовки тренерів праці у сфері формування 

виробничого середовища відповідно до потреб працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку; 

• пропозиції щодо змісту підготовки тренерів праці з метою 

формування середовища праці для осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку – використання функціонального аналізу дозволяє систематизувати 

та спрямувати діяльність у цій галузі; 

• отриманні результатів досліджень, які є ефективною основою для 

розробки інструментів, що підтримують тренера праці у процесі адаптації 

середовища праці до потреб працівників з особливими потребами; 

• цілісному розгляді системи підготовки тренерів праці з метою 

ефективної підтримки бенефіціарів підтримуваної зайнятості в процесі 

підготовки до отримання постійної зайнятості на відкритому ринку праці.  

Практичне використання результатів досліджень є прикладом 

розробленого інструментарію, який підтримує тренера праці у процесі 

формування середовища праці для потреб працівників з порушеннями 
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інтелектуального розвитку. Інструменти – це загальні вимоги та контрольні 

списки, а також комунікативна модель для осіб з особливими потребами у 

виробничому середовищі. У ситуації, коли роботодавець не володіє, крім 

загальних інструкцій, що містяться в трудовому законодавстві, належними 

процедурами щодо адаптації середовища праці до потреб працівників з 

порушеннями інтелектуального розвитку, особливо виправданим є 

використання в цій галузі загальних вимог, контрольних списків та модельних 

вирішень. 

Не менш важливим питанням щодо системи підготовки тренерів праці 

є потреба у врегулюванні їх професійного статусу та включенні цієї 

кваліфікації до Інтегрованої системи кваліфікацій, яка у Польщі є 

відповідником Європейських рамок кваліфікацій. 

 

 

5.2. Пристосування середовища праці для дорослих з особливими 

потребами: історія дослідження питання 

 

Важливим фактором, який забезпечує ефективну професійну 

реабілітацію осіб з особливими потребами, є адаптація середовища праці до 

потреб людей з різними типами особливих потреб. Це зумовлює необхідність 

врахування особливостей відповідного обладнання на робочому місці, 

організації шляхів пересування, а також взаємозв’язку працівників з 

особливими потребами із оточенням та з іншими людьми. Однак через 

різноманітність розладів та індивідуалізацію особливостей людини вкрай 

важко розробити єдину формулу організації середовища праці, 

пристосованого до потреб осіб з особливими потребами. З причин, які 

зазначені вище, індивідуальні вирішення щодо формування професійного 

середовища особи з особливими потребами, як правило, потребують 

всебічного аналізу з урахуванням суб’єктивних факторів з урахуванням 
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особливостей певної особи, а також таких аспектів: 

– можливостей працевлаштування; 

– технічного обладнання; 

– екологічних вимог; 

– організації роботи. 

Контекст щодо прийняття відповідних рішень, з одного боку, 

створюється правовими та етичними нормами, а з іншого – технічними 

правилами, які випливають із соціальних, медичних та інженерних знань. У 

цій ситуації перед прийняттям рішення щодо адаптації середовища праці для 

особи із особливими потребами, важливим елементом цього процесу є 

попередня аналітична підготовка («mapping»), що включає попередній вибір 

наявних норм і правил з метою оцінювання необхідності чи корисності їх 

можливого врахування на етапі реалізації запропонованих рішень. 

У зв’язку з цим акцентуємо на важливості диференціації. Щодо 

правових норм та етичних вимог догляду та підтримки осіб з особливими 

потребами дуже часто використовують загальні норми (благо для осіб із 

особливими потребами, очікуваний рівень безпеки або належна старанність), 

що може викликати проблеми з тлумаченням, яке вимагає базових знань 

щодо способу їх розуміння. Норми зазначеного типу зумовлюють зміни з 

урахуванням сучасних наукових та інженерних досягнень. Наприклад, те, що 

є «благо» для особи із особливими потребами, слід розуміти з урахуванням 

найновіших досягнень медичних та соціальних наук. Розуміння поняття 

«блага» внаслідок врахування змін може з часом змінюватися. Тому вкрай 

важливо постійно шукати відповідні вказівки в сучасній літературі – загальні 

вимоги, які було розроблено раніше, зокрема соціальна інженерія, яка робить 

можливою соціальну інклюзію, тепер можуть виявитись неадекватними, а 

отже, не охопленими змістом загальних норм, які діють нині. 

Значною допомогою як для дослідників, так і для практиків є 

опубліковані експертними групами загальні вимоги, рекомендації, стандарти 
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або інші обґрунтовані пропозиції щодо діяльності. Вони є важливою 

передумовою для розуміння конкретних правових чи етичних стандартів у 

досліджуваній галузі людської діяльності. Включення такого типу позицій до 

процесу проектування та створення середовища праці для особи з 

особливими потребами має не лише прагматичне значення. Це також 

дозволяє продемонструвати реалізацію правової чи етичної норми загального 

характеру. Звідси важливою є не лише сфера обов’язку перед особою з 

особливими потребами, а й сфера особистої професійної відповідальності за 

прийняті рішення. 

Наявні загальні вимоги та стандарти можуть відрізнятися за змістом та 

конкретними пропозиціями. У такій ситуації завданням того, хто адаптує 

робоче місце для особи з особливими потребами, є вибір стандарту, що буде 

використовуватися. У цьому випадку на основі загальних правил вибору 

варто розглянути варіант вибору пізнішої позиції, а це означає, що пізніше 

сформульовані загальні вимоги враховують сучасні наукові досягнення та 

варіант вибору детальнішої позиції, гіпотеза якої конкретизується 

увідповідних рішеннях. Готуючи робоче місце для особи з особливими 

потребами, слід перевірити загальну достовірність джерела рекомендацій, 

щоб виключити можливість використання некомпетентно сформульованих 

пропозицій з формальної чи матеріальної точки зору. 

Важливим прикладом компетентно підготовлених загальних вимог 

щодо адаптації середовища праці до потреб осіб з особливими потребами є 

розробка Центрального інституту охорони праці (ЦІОП) щодо принципів 

проектування об’єктів, приміщень та адаптації робочих місць для осіб з 

особливими потребами із специфічними потребами (Zawieska, W., 2014.). У 

цьому дослідженні сформульовані загальні вимоги щодо адаптації 

професійного середовища для цих осіб. 

Необхідність адаптації середовища праці до потреб осіб з особливими 

потребами зумовлена специфічними  потребами, пов’язаними з певною 
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вадою. На додаток до вимог мінімального рівня, якими є вимоги, викладені в 

загальних правилах техніки безпеки та охорони праці стосовно об’єктів, 

приміщень та робочих місць, ефективним інструментом формування 

професійного середовища з урахуванням потреб осіб з особливими 

потребами є вищезазначені рекомендації ЦІОП. Ці загальні вимоги 

конкретизують діяльність, реалізація якої необхідна для забезпечення 

можливості виконання робіт для осіб із особливими потребами, а також 

додаткові заходи, що підвищують безпеку та комфортність праці для 

вищезазначених осіб. Ці рекомендації були сформульовані відповідно до 

можливих типів особливих потреб у працівників. 

Водночас розробники загальних вимог змоделювали процедуру 

адаптації середовища праці до потреб осіб з особливими потребами. У 

рамках впровадження цієї процедури заплановано шість заходів, серед яких: 

1. Визначення типу особливих потреб, які дають можливість 

працювати на даній посаді. 

2. Визначення професії, яка відповідає вимогам роботи на даній 

посаді. 

3. Перевірка відповідності вимогам роботи на даній посаді щодо 

можливості її виконання особою з особливими потребами. 

4. Визначення обсягу загальних вимог для великої групи, включаючи 

професію, визначену під час кроку 2, який слід враховувати під час 

працевлаштування цієї особи з особливими потребами. 

5. Визначення конкретних зусиль, яких слід докласти з метою 

адаптації виробничого середовища для працівника з особливими потребами. 

6. Проведення заходів, спрямованих на адаптацію виробничогоо 

середовища для працівника з особливими потребами. 

Ефективне застосування зазначених процедур забезпечується 

табличними матрицями, що містять характеристики професій у великих 

групах, визначені відповідно до прийнятої класифікації професій та 
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спеціальностей для потреб ринку праці. Крім того, у цих таблицях 

виокремлено стосовно видів особливих потреб сфери щодо загальних вимог 

та рекомендацій, які слід враховувати під час адаптації виробничого 

середовища для осіб з особливими потребами. Ці загальні вимоги та 

рекомендації стосуються рішень у наступних сферах, що характеризують 

виробниче середовище: 

• Архітектурне проектування об’єктів і робочих приміщень. 

• Освітлення та візуальна сигналізація. 

• Акустика приміщень та звукова сигналізація. 

• Електромагнітні поля та випромінювання. 

• Фізичне навантаження та просторова організація роботи. 

• Безпека використання машин та інших пристроїв. 

• Мікроклімат. 

• Хімічні засоби. 

• Психосоціальні умови праці (Zawieska, W., 2014.). 

Важливим доповненням до цих вказівок є каталог передового досвіду 

(розробка «Адаптація, об’єктів, приміщень та робочих місць для осіб з 

особливими потребами – Позитивний практичний досвід»), що є практичним 

джерелом інформації для роботодавців та інших людей, які беруть участь у 

адаптації середовища праці до потреб працівників з різними види особливих 

потреб. 

Ефективна реалізація цих передумов потребує відповідних 

комунікативних навичок, які у випадку людей з різними особливими 

потребами є чітко обмеженими, залежно від типу та ступеня порушень. Це 

означає, що у процесі організації середовища праці та правильного 

виконання виробничих обов’язків особами з особливими потребами слід 

враховувати їхні можливості у сфері орієнтації в середовищі, процесів 

прийняття рішень, пов’язаних із виконанням професійних завдань та заходів, 

що сприяють їх реалізації. 
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Особливою групою осіб з особливими потребами є особи з 

порушеннями інтелектуального розвитку. Як зазначає Е. Закжевська- 

Мантерис, це група, яка принципово відрізняється від усіх інших осіб з 

особливими потребами. Справді, такі особи потребують підтримки для 

самостійного функціонування, але у випадку осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку це є фактором, який супроводжує їх упродовж 

усього життя (Podręcznik dla zainteresowanych wprowadzeniem osób 

niepełnosprawnych na rynek pracy, 2014, s. 7). Тому до цієї категорії осіб з 

особливими потребами слід ставитися як до меншини із специфічним 

сприйняттям реальності, специфіку якої варто оберігати. У цьому контексті 

очікування від осіб з порушеннями інтелектуального розвитку щодо 

дотримання ними норм, що відповідають статистичній більшості, може бути 

виявом прихованої дискримінації. Отже, виведення таких осіб на ринок праці 

вимагає адаптації ринку праці до потреб цих людей з користю для 

суспільства (Там само, s. 8). 

 

 

5.3. Особливості пристосування середовища праці осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями 

 

Важливим елементом підтримки осіб з особливими потребами у їхній 

професійній активізації є діяльність у галузі адаптації середовища праці до 

специфічних потреб цих людей внаслідок порушень конкретного виду. 

Особливою групою працівників з особливими потребами є особи з 

порушеннями інтелектуального розвитку. Діяльність, пов’язана з адаптацією 

середовища праці для цієї групи осіб, повинна враховувати специфічний 

дефіцит, характерний для цього типу обмежень. Вагомою передумовою 

вирішення цих проблем є той факт, що обмеження, які виникають внаслідок 

особливих потреб цього типу, не виключають цих людей з ринку праці, 
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особливо тих, хто має легкий та середній рівень обмежень. Це означає, що 

ключовим питанням, яке повинно бути вирішене у цій сфері, є визначення 

можливостей працевлаштування осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

У цій ситуації необхідно розрізняти категорії осіб з особливими 

потребами з огляду на ступінь обмежень та пов’язані з цим проблеми щодо 

зайнятості цих людей. Що стосується осіб з легким рівнем порушень в 

інтелектуальному розвитку, то вони, як правило, мають потенціал закінчити 

професійну школу (зараз це галузева школа першого ступеню) або здобути 

професійну підготовку на робочому місці. В останньому випадку йдеться про  

підготовку до виконання визначеної кількості професійних завдань на 

конкретному робочому місці, без необхідності засвоєння теоретичних знань у 

ширшому обсязі. Це означає, що працівники з легким рівнем порушень 

інтелектуального розвитку повинні отримувати до виконання професійні 

завдання відповідно до своїх психофізичних можливостей, враховуючи 

принцип поступового підвищення складності та надання відповідного 

інструктажу щодо їх виконання. Водночас особи, що організовують роботу 

та підтримують працівників з особливими потребами, повинні забезпечити 

належну атмосферу співпраці, враховуючи відповідний для цієї групи людей 

рівень чутливості. 

З іншого боку, особи з порушеннями інтелектуального розвитку більш 

глибокого рівня переважно мають значні труднощі у розумінні та 

інтерпретації явищ, що виникають у оточенні та є обмеженими у можливості 

спілкування з іншими людьми. Вони також можуть відчувати труднощі з 

адаптацією в соціально-організаційному середовищі. Тому у випадку цих 

осіб рекомендується їх особливо активна підтримка за формулою 

підтримуваної зайнятості. Варто звернути увагу на корисність цієї групи 

працівників для виконання нудних та одноманітних завдань (Żołnierczyk-

Zreda, D., Majewski, T., 2012, s. 498-500). 
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Відповідно важливим питанням є пропозиція робочих місць, на яких 

можуть бути зайняті особи з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Важливою публікацією у цій сфері є Каталог професійної діяльності, 

опублікований організацією Centrum DZWONI – Центром професійного 

консультування та підтримки осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку, який характеризує робочі місця для осіб з порушеннями інтелекту 

за галузевою системою . Цей перелік містить опис робочих місць, на яких 

можуть бути працевлаштовані особи з порушеннями інтелектуального 

розвитку, та опис професійної діяльності на даних робочих місцях. 

Відповідно до зазначених галузей у каталозі перелічено наступні робочі 

місця: 

І. Адміністрація 

І.1. Кур’єр. 

І.2. Помічник архівіста. 

І.3. Помічник офіс-менеджера. 

І.4. Помічник бібліотекаря. 

ІІ. Будівництво 

ІІ.1. Помічник муляра. 

ІІ.2. Помічник будівельника. І 

І.3. Помічник штукатура. 

III. Електротехніка та автомобільна промисловість 

ІІІ.1. Помічник монтера. І 

ІІ.2. Помічник механіка. 

ІІІ.3. Помічник вулканізатора.  

ІІІ.4. Помічник на автомийці. 

IV. Громадське харчування 

IV.1. Помічник буфетника. 

IV.2. Помічник кондитера. 

IV.3. Помічник офіціанта. 
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IV.4. Помічник на кухні. 

IV.5. Помічник пекаря. 

IV.6. Працівник ресторану. 

V Готельна справа 

V.1. Готельний носій. 

V.2. Помічник покоївки. 

V.3. Помічник портьє. 

V.4. Помічник в гардеробі. 

VI. Промислова переробка 

VI.1. Пошив ковдр / білизни. 

VI.2. Пошив одягу. 

VI.3. Помічник майстра з обробки шкіри. 

VI.4. Помічник кравця. 

VIІ. Сільське господарство та садівництво 

VIІ.1. Помічник флориста. VIІ.2. Помічник садівника. 

VIІ.3. Помічник в фермерському господарстві.  

VIІІ. Догляд 

VIІІ.1. Доглядач тварин. 

VIІІ.2. Помічник доглядача осіб похилого віку.  

VIІІ.3. Помічник няні в дитячому садку. 

IX. Транспорт і складська діяльність 

IX.1. Помічник постачальника. 

IX.2. Помічник комірника. 

IX.3. Помічник монтера. 

IX.4. Виробнича допомога. 

IX.5. Працівник з виробництва картонної тари. 

IX.6. Сортувальник вторинної сировини. 

X. Послуги 

X.1. Палітурник. 
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X.2. Паркувальник. 

X.3. Помічник перукаря. 

X.4. Помічник продавця. 

X.5. Помічник столяра. 

X.6. Помічник майстра з оббивки. 

X.7. Працівник кінотеатру. 

X.8. Прибиральник. 

X.9. Працівник пральні. 

X.10. Реквізитор. 

X.11. Копіювальник. 

X.12. Дистриб’ютор (розповсюджувач). 

Перелік робочих місць, зазначений у каталозі у галузевому порядку та 

доповнений інформацією щодо: 

– можливостей працевлаштування в галузі; 

– очікувань відносно професійних нахилів працівників; 

– протипоказань до роботи в галузі (Katalog czynności zawodowych, 

2013). 

Незалежно від того, що каталог насамперед адресовано особам з 

особливими потребами, він також може бути ефективним інструментом для 

людей, які надають їм підтримку, а також роботодавців, які працюють з 

працівниками із порушеннями інтелектуального розвитку. 

У рамках нашого дослідження експериментальною роботою було 

охоплено 35 підприємств, що діють на відкритому ринку праці. Експеримент 

проводився з точки зору адаптації середовища праці – шляхів пересування та 

робочих місць до потреб осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Дослідження проводилось на підприємствах, що представляють публічний та 

приватний сектори, а також громадські організації. Дослідження було 

реалізовано на 36 робочих місцях, де зайнято осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Кількісний підсумок, обумовлений статусом 
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підприємства, включено до таблиці 16 (додаток Ж). Кількість розглянутих 

робочих місць в окремих секторах приблизно відповідає обсягу зайнятості в 

цих галузях. 

Дослідження проводилось на 35 підприємствах, різних за видами 

господарської діяльності. Характеристику цих підприємств містить 

наступний перелік: 

1. Кафе у торговому центрі у Варшаві. Невелике підприємство, де 

працює 9 осіб, з них 1 особа з порушеннями інтелектуального розвитку, 

завданням якої є миття посуду та утримання в порядку приміщення для 

гостей та господарської частини кафе (посада: бариста). 

2. Велике підприємство. Підрозділ місцевого самоврядування. У 

ньому працює близько 3800 працівників, включаючи особу з особливими 

потребами на посаді кур’єра. 

3. Командитне товариство, в  якому  працює близько 60 осіб, з них 5 

осіб з особливими потребами. Виробниче підприємство — швейний цех. 

Штаб-квартира фірми перебуває у Згежському повіті Лодзинського 

воєводства (посада: працівник пошиття одягу). 

4. Невелике підприємство  (працює близько 50 працівників, з  них 8 

осіб з особливими потребами). Галузь – оптовий склад, що займається 

дистрибуцією харчових продуктів, переважно солодощів, які ввозяться з-за 

кордону. Базується це підприємство у Варшаві (посада: складський 

робітник). 

5. Невелике підприємство готельного бізнесу. Працівники переважно 

працевлаштовані на підставі трудових угод. На підприємстві працює 2 особи 

з порушеннями інтелектуального розвитку – трудові угоди. Розташування: 

центр Лодзі (посада: покоївка). 

6. Приватний підприємець, в якого працює 16 осіб – з них 2 особи з 

особливими потребами. Харчова промисловість – громадське харчування. 

Підприємство розташоване у будинку соціальної допомоги. Підприємець 
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забезпечує харчування для мешканців будинку, а його діяльність також 

включає кейтерингове обслуговування в місті Лодзь (посада: помічник на 

кухні). 

7. Невелике підприємство, на якому працює до 35 працівників (з них 

10 осіб з особливими потребами, з порушеннями інтелектуального розвитку – 

6 осіб). Галузь: послуги утилізації відходів за допомогою використання 

сучасних екологічно чистих технологій утилізації відходів. Місце 

знаходження: місто Згєж (посада: помічник завантажувача побутових 

відходів). 

8. Науково-дослідна та освітня установа, розташована у Варшаві, де 

працює близько 150 працівників, у тому числі декілька осіб з особливими 

потребами (один з порушеннями інтелектуального розвитку на посаді 

господарського працівника). 

9. Громадська організація середнього розміру, в рамках якої працює 

кілька сотень осіб по всій країні, в різних закладах підтримки. В цьому 

закладі працює одна особа з особливими потребами. Організація підтримує 

людей з розладами інтелекту. Об’єкт знаходиться у Варшаві (посада: 

прибиральник). 

10. Правління громадської організації, розташоване у Варшаві. 

Невеликий роботодавець, в якого працює 15 осіб, у тому числі 1 особа з 

порушеннями інтелектуального розвитку, до професійних обов’язків якої 

належить прибирання та утримання чистоти у визначених приміщеннях та 

обладнання, яке міститься в них, робота у приміщенні Правління та 

майстерні трудотерапії, які розташовані в одній будівлі (посада: 

прибиральник). 

11. Велике іноземне підприємство, виробнича діяльність. Фірма 

знаходиться на території Лодзинського воєводства (посада: виробничий 

працівник). 

12. Одна з готельних мереж, яка має свої філії по всій країні. Велике 



298 
 

підприємство, де працює понад 2500 осіб, включаючи незначний відсоток 

осіб з особливими потребами (посада: працівник поверхової служби). 

13. Приватна фірма, яка займається професійним прибиранням 

житлових будинків у кількох місцях у Варшаві. Невелике підприємство, на 

якому працює до 10 працівників, у тому числі 4 особи з особливими 

потребами, 2 з них займаються прибиранням у приміщеннях 

багатоквартирних будинків. А інші 2 особи дбають про підтримку чистоти на 

території, яка належить до штаб-квартири фірми (посада: прибиральник 

сходових кліток). 

14. Велике підприємство, яке надає поштові послуги. У кількох містах 

працює понад 200 працівників. Працевлаштовано незначний відсоток осіб з 

особливими потребами. Обстежене підприємство знаходиться у Варшаві 

(посада: поштовий працівник). 

15. Мале підприємство з культурно-освітнього сектора (культурно- 

освітні заняття для дітей). У фірмі працює 2 особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Фірма розташована у місті Лодзь (посада: 

прибиральниця). 

16. Провідний виробник побутових пластмасових виробів. 

Сертифікований сертифікатом ISO 22000:2005 на лініях виробництва 

упаковки. У фірмі працює понад 200 працівників, серед яких близько 70 % це 

особи з особливими потребами. У групі осіб з особливими потребами 40 % – 

особи з порушеннями інтелектуального розвитку. Фірма — це захищене 

соціальне підприємство, розташоване у Варшаві (посади: оператор машини 

для лиття під тиском, монтажник-фасувальник). 

17. Великий спортивний центр зі спортивним залом та басейном у 

Варшаві проводить заняття для дітей та молоді. Працює одна особа з 

порушеннями інтелектуального розвитку (прибиральник). 

18. Великий заклад громадського харчування у Варшаві, постачальник 

послуг кейтерингу. У фірмі працює 10 осіб з особливими потребами, у тому 
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числі 8 з порушеннями інтелектуального розвитку. 

19. Художня галерея з комплексом обслуговування, що складається з 

кафе, офісних та соціальних приміщень у  Варшаві. У галереї  працює  15 

осіб, переважно з особливими потребами, у тому числі 5 осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку (робоче місце для осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку – прибиральник) 

20. Кафе з підсобним та господарським приміщеннями. 

Працевлаштовано особу з порушеннями інтелектуального розвитку на посаді 

прибиральника. 

21. Ресторан середнього розміру, розташований у Варшаві, клієнтами 

якого головним чином, є бізнесмени. У ресторані працює одна особа з 

особливими потребами (посада: прибиральник). 

22. Ресторан швидкого харчування – велика мережа, розташована в 

центрі Варшави. У ресторані працює близько  30  працівників, серед яких 3 

особи з особливими потребами. На підприємстві працює прибиральником 

одна особа з порушеннями інтелектуального розвитку. 

23. Невелика студія звукозапису та офіс, розташований у історичному 

будинку у Варшаві. Працює одна особа з порушеннями інтелектуального 

розвитку (посада: прибиральник) 

24. Великий  ресторан у Варшаві, в якому працює близько  50 

працівників, серед яких 3 особи з особливими потребами (2 особи з 

порушеннями інтелектуального розвитку на посадах прибиральників). 

25. Початкова школа у Варшаві з приблизно 20 працівниками, у тому 

числі одна особа з порушеннями інтелектуального розвитку на посаді портьє. 

26. Підприємство, яке здійснює утилізацію відходів. Тут працює 

близько 70 працівників, у тому числі 3 особи з особливими потребами (одна 

особа з порушеннями інтелектуального розвитку, працевлаштована 

помічником в справах внесення рахунків). Місце розташування у Варшаві. 

27. Спортивний об’єкт, Центр спорту та відпочинку у Варшаві. У 
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центрі працює близько 40 працівників, серед яких одна особа з порушеннями 

інтелектуального розвитку, яку працевлаштовано на посаді прибиральника. 

28. Тенісні корти у Варшаві. У центрі працює близько 50 працівників, у 

тому числі три особи з порушеннями інтелектуального розвитку на посадах 

прибиральників. 

29. Арт-друкарня у Варшаві, у якій особа з порушеннями 

інтелектуального розвитку працевлаштована на посаді палітурника. 

30. Кондитерська у Варшаві, де працює 12 працівників, серед яких дві 

особи з легкими порушеннями інтелектуального розвитку на посадах: 

помічник кухаря / кондитера. 

31. Ресторан у Варшаві з 16 працівниками, серед яких 2 особи з 

обмеженнями інтелекту в якості помічників кухаря. 

32. Склад робочого одягу. Працевлаштовано особу з порушеннями 

інтелектуального розвитку на посаді господарського працівника.  Варшава. 

33. Кафе – працівник з порушеннями інтелектуального розвитку 

працевлаштований на посаді прибиральника. 

34. Склад – великий об’єкт, який експлуатується із застосуванням 

механізованого обладнання, такого як електричні візки та 

електронавантажувачі. Особу з особливими потребами, працевлаштовано на 

посаді прибиральника. 

35. Кафе. Особу з порушеннями інтелектуального розвитку 

працевлаштовано на посаді прибиральника, а також вона обслуговує 

посудомийні машини та сушки. 

У більшості обстежених випадків організаторами підтримки 

працівників з особливими потребами є тренери праці. Дослідження, 

проведені на цих підприємствах можуть стати продуктивною основою для 

оцінки вирішень, які застосовуються під час організації виробничого 

середовища, включаючи системи пересування для потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 
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Предметом дослідження, проведеного на підприємствах, на яких 

працевлаштовано осіб з особливими потребами, є вирішення з метою 

адаптації професійного середовища до потреб цих людей. Під час цього 

дослідження використовувався метод прямого спостереження, який 

передбачав: 

– описи робочих місць, включаючи сферу обов’язків працівників з 

особливими потребами; 

– спеціальні рішення для покращення роботи осіб з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку; 

– вирішення щодо шляхів пересування, таких працівників. 

Дослідження проводилось за допомогою стандартизованого аркуша 

спостереження, розробленого на основі загальних вимог щодо адаптації 

робочого місця до потреб особи з особливими потребами (Gabler, D., 

Hadlaw, A., Garczyński, M., 2010). Невід’ємною частиною отриманих 

джерельних матеріалів є відповідна фотодокументація. 

Як вже згадувалося вище, дослідження проводилися на підприємствах 

різного масштабу (малі, середні, великі) з різною структурою власності 

(приватні підприємства, підрозділи державного управління, громадські 

організації), що функціонують у різних галузях промисловості із значною 

перевагою підприємств зі сфери послуги. 

Характеристика робочих місць 

Перелік робочих місць із наведенням типів підприємств, на яких 

працевлаштовано осіб з особливими потребами, та вирішення, які було 

застосовано з метою покращення роботи осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку, наведено у таблиці 16 (додаток Ж).  

Дані щодо зайнятості, які систематизовано в таблиці 16, дозволяють 

визначити категорії робочих місць, на яких задіяні працівники з 

порушеннями інтелектуального розвитку, та кількісні характеристики 

визначених категорій. До таких категорій відносяться працівники 
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підтримання порядку, виробничі працівники, офісні працівники та 

працівники на інших робочих місцях. Перелік цих категорій наведено в 

таблиці 17. 

Таблиця 17. 

Категорії працівників з легкими порушеннями інтелектуального 

розвитку згідно проведених досліджень 

№ з/п Категорії працівників Кількість 

працівників за 

категорією 

Частка цієї 

категорії 

працівників (у 

%) 

1. Працівники підтримання 

порядку 

23 64 

2. Виробничі працівники 7 19 

3. Офісні працівники 3 8,5 

4. Інші робочі місця 3 8,5 

Всього: 36 100 

 

 

Отримані результати досліджень дозволяють визначити чисельність 

окремих категорій працівників відповідно до займаної посади, на якій 

працевлаштовано працівників з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Найбільшу групу працівників складають працівники підтримання порядку – 

близько 64%, досить великою є кількість виробничих працівників – близько 

19%, офісні працівники та працівники на інших робочих місцях – близько 8,5%. 

Ілюстрація цих даних представлена на рис. 17). 
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Рис. 17. Категорії працівників з порушеннями інтелектуального 

розвитку 

Джерело: Сікора. Я. Робочі середовища адаптовані до потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

 

Застосований метод категоризації робочих місць відповідає 

рекомендаціям щодо можливостей працевлаштування осіб з особливими 

потребами, що містяться в рамкових вимогах щодо проектування об’єктів, 

приміщень та адаптації робочих місць для осіб з особливими потребами в 

таких великих групах, як: 

– офісні працівники; 

– фермери, садівники, лісівники та рибалки; 

– працівники промисловості та ремісники; 

– виконавці простих робіт (Zawieska, W., 2014, s. 14). 

Іншим напрямком досліджень щодо діагностики стану організаційно-

технічної адаптації до потреб осіб з порушеннями інтелектуального розвитку 

було вивчення сфер діяльності та їх відповідності специфіці робочого місця 

та можливостям зайнятих. 

У всіх розглянутих випадках сфери обов’язків осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку було визначено відповідно до займаної посади. 

Зокрема: 

• у групі працівників підтримання порядку сфера обов’язків переважно 

зводиться до визначення видів діяльності, пов’язаних із підтриманням 
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чистоти та порядку, у віжведених для обслуговування приміщеннях, а також 

чистоти обладнання та пристроїв, які в них розташовано відповідно до 

правил гігієни; 

• у групі виробничих працівників, сфера їх відповідальності охоплює 

обслуговування виробничого обладнання та допоміжні дії (оператор машини 

для лиття під тиском), складальні операції (палітурник), участь у здійсненні 

виробничих процесів (помічник завантажувача сміття, помічник пекаря, 

кухаря, кондитера); 

• в групі офісних працівників сфера обов’язків випливає із специфіки 

робочого місця. У випадку помічника з питань впровадження рахунків 

працівник з порушеннями інтелектуального розвитку повинен: 

– вести реєстр рахунків, що надходять до фірми; 

– тісно співпрацювати з рецепцією, що полягає в отриманні та 

поверненні опрацьованих документів. 

Водночас сферою обов’язків поштового працівника є: 

– підрахунок, штампування, обклеювання та заклеювання конвертів; 

– упаковка конвертів в коробки; 

– розподіл документів. 

• у категорії «інше» (помічник складського працівника, портьє) сфера 

обов’язків визначається відповідно до займаної посади. 

Проведені спостереження також дозволяють скласти характеристики 

робочих місць щодо виокремлених категорій працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

У групі працівників підтримки порядку робоче місце – це переважно 

прибраний об’єкт, або його окремі частини, а в деяких випадках і прилегла 

територія. Залежно від типу об’єкту, це може бути приміщення громадського 

харчування або готельних послуг, включаючи готельну базу, ресторани з 

прилеглими територіями, виробничі та складські приміщення. 

Що ж стосується працівників, зайнятих у галузі громадського 
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харчування, то особи з порушеннями інтелектуального розвитку є зайнятими 

на посадах кухонних помічників, посудомийок, помічників офіціантів, 

працівників підтримки порядку. 

До завдань особи, яка обіймає посаду кухонного помічника, належить 

поточна підтримка чистоти на робочому місці. Це завдання включає миття, 

пропарювання, сушіння та полірування посуду, кухонного обладнання та 

утримання виробничих приміщень в чистоті. Працівникові з порушеннями 

інтелектуального розвитку можуть бути доручені завдання, пов’язані з 

виконанням технологічних операцій, що пов’язані з переробкою сировини та 

приготуванням страв. 

Працівник, працевлаштований на посаді посудомийки, підтримує 

чистоту посудомийної машини та робочу поверхню кухні. 

У випадку працівника, яким є помічник офіціанта, особа з особливими 

потребами може брати участь у обслуговуванні клієнтів, прибиранні столів 

та підтриманні порядку в ресторанному приміщенні. 

Приклади робочих місць для осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку, які зайняті в галузі громадського харчування, представлені на 

фотографіях 1 та 2 (додаток О). Ці робочі місця розташовані в ресторанному 

залі, всередині та назовні закладу громадського харчування, а також у 

виробничих приміщеннях. До обов’язків працівників із порушеннями 

інтелектуального розвитку, які займаються прибиранням, належить 

утримання довірених їм приміщень в чистоті. У ресторанному залі 

працівники мають у своєму розпорядженні прості інструменти, такі як щітки, 

совки, мийки, механізоване обладнання, наприклад, порохотяги та 

загальнодоступні засоби для прибирання. 

У виробничій сфері громадського харчування основне обладнання 

включає кухонні основи, столи з нержавіючої сталі та обладнання, яке 

складається з набору інструментів та пристроїв, відповідних професії, 

включаючи: набори каструль з нержавіючої сталі, дека з кришками, сковороди, 
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різні види кухонного обладнання та холодильні  шафи,  лампи для яєць, машини 

для подрібнення овочів та м’яса тощо. 

Стандартне обладнання виробничих приміщень закладу громадського 

харчування, а також прості інструменти та пристрої, які обслуговуються 

працівником підтримки порядку, проілюстровані на фотографіях 3, 4 та 5 

(додаток О). 

Особи з порушеннями інтелектуального розвитку також знаходять 

роботу у різних галузях виробничої сфери. Робочі місця цих  працівників 

розташовані у виробничому просторі, який організовано відповідно до виду 

виробничих завдань. Переважно це майстерні, виробничі цехи або окремі 

робочі місця. 

Прикладом робочого місця в майстерні, на якому працює особа з 

порушеннями інтелектуального розвитку, є палітурна майстерня. Предметом 

праці палітурника є підготовка матеріалів, машин та обладнання до 

виробництва палітурних виробів, наприклад виготовлення не скріплених 

друкованих матеріалів або виготовлення палітурки. Послуги, що надаються 

таким чином, вимагають використання спеціалізованого обладнання, такого 

як: машин для заламування паперу і картону, ножових різаків, складальних 

машин та машин для виготовлення простих обкладинок, а також 

спеціалізованого інструменту та матеріалів тощо. Ілюстрація палітурної 

майстерні показана на фото 6 (додаток О).   

Робота оператора верстатів для лиття під тиском – приклад залучення 

особи з особливими потребами безпосередньо до виробничих операцій. 

Оператор машини для лиття під тиском працює у виробничому цеху, де 

встановлені машини та обладнання для виробництва пластикових виробів. 

Процес виготовлення, переважно, складається з послідовності постійних дій, 

які можна виконувати самостійно або в складі групи. У випадку працівника з 

порушеннями інтелектуального розвитку це можуть бути типові завдання, 

пов’язані з використанням основних інструментів, матеріалів та методів 
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роботи. Зважаючи на розташування машин, найчастіше, всередині 

виробничого цеху, важливо правильно спроектувати шляхи пересування та 

місця для зберігання виробничих матеріалів і готової продукції. Приклад 

робочого місця оператора машини для лиття під тиском показаний на 

фотографії 7 (додаток О). 

Водночас прикладом окремого робочого місця є обладнане робоче 

місце завантажувача сміття, представлене на фото 8 (додаток О). Завданням 

працівника є управління подрібнювачем відходів, функцією якого є 

високоефективне зменшення об’єму відходів. 

У кожному з вищезазначених випадків працевлаштування особи з 

особливими потребами слід враховувати необхідність адаптації професійного 

середовища до потреб такої особи та забезпечення дотримання правил 

техніки безпеки і охорони праці, протипожежного захисту, ергономіки та 

охорони довкілля. 

Таким чином, особи з порушеннями інтелектуального розвитку 

зазвичай обіймають посади, що вимагають відносно простої роботи, яка 

передбачає конкретну, повторювану професійну діяльність. Ці дані 

узгоджуються з рекомендаціями, що містяться у джерелах щодо зайнятості 

працівників з порушеннями інтелектуального розвитку, включаючи 

рекомендації, що містяться у розроблених ЦІОП Рамкових вимогах щодо 

проектування об’єктів, приміщень та робочих місць для осіб з обмеженими 

можливостями із особливими потребами. Ці конкретні вимоги вказують на 

можливість зайнятості працівників з порушеннями інтелектуального 

розвитку на робочих місцях відповідно до класифікації професій та 

спеціальностей для потреб ринку праці у таких великих групах: 

– офісні працівники; 

– фермери, садівники, лісівники та рибалки; 

– промислові працівники та ремісники, виконавці простих робіт 

(Zawieska, W., 2014, s. 14). 



308 
 

 

 

5.4. Комунікаційні маршрути у виробничому середовищі 

 

Спостереження, проведені у межах дослідження, свідчать, що 

маршрути пересування, включаючи доступ до соціальних приміщень, 

туалетів та робочих місць, мають бути обладнані типовими знаками евакуації 

та елементами протипожежного захисту відповідно до норм чинного 

законодавства. 

Правила щодо розмітки маршрутів пересування викладено в Наказі 

Міністра праці та соціальної політики щодо загальних правил охорони праці 

та техніки безпеки. Відповідно до положень, які містяться у пунктах 4 та 6 

зазначеного наказу, працедавець зобов’язаний забезпечити в приміщеннях 

підприємства, марковані відповідно до польських стандартів та відповідних 

положень, шляхи пересування, пішохідні маршрути, що називаються 

«переходи» і пожежні шляхи, а також утримувати їх у стані, який не несе 

загрози для користувачів. Крім того, місця на підприємстві, де існують 

ризики для працівників, повинні бути позначені видимими кольорами або 

знаками безпеки відповідно до вимог, викладених у Додатку 1 до наказу та у 

Польських нормах. 

Водночас протипожежна охорона повинна відповідати вимогам Наказу 

Міністра внутрішніх справ та адміністрації щодо протипожежного захисту 

будинків, інших будівельних об’єктів та територій. Зокрема, засоби 

протипожежного захисту у постаті вогнегасників, повинні бути розташовані 

у легкодоступних та видимих місцях, у тому числі: біля під’їздів будинків, 

сходових кліток, коридорів та виходів із приміщень назовні. 

Приклад розмітки маршруту пересування, включаючи його обладнання 

протипожежними засобами, проілюстрований на фото 9 (додаток О) 

З точки зору організації праці працівників з особливими потребами 
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ключовим питанням є адаптація виробничого середовища до їх потреб. 

Основними вимогами щодо оцінювання середовища праці цих працівників є 

вимоги, викладені в загальних положеннях щодо об’єктів, приміщень та 

робочих місць, а також правила охорони праці в широкому розумінні, 

включаючи безпечні та гігієнічні умови праці. 

Що стосується працівників з особливими потребами, загальні вимоги 

щодо цього питання визначено у Законі про професійну і соціальну реабілітацію 

та працевлаштування осіб з особливими потребами. Положення ст. 28 розділ 1 

пункт 2 зазначеного Закону, зокрема, передбачає, що: 

Об’єкти та приміщення, які використовуються підприємством: 

а) відповідають положенням та правилам техніки безпеки і охорони 

праці;  

б) враховують потреби осіб з особливими потребами у сфері адаптації 

робочих місць, гігієнічних та санітарних приміщень та шляхів пересування і 

відповідають умовам доступу до них. 

Сформульовані таким чином положення дають можливість 

роботодавцю вживати заходів з метою забезпечення належної організації 

середовища праці відповідно до потреб, які виникають з огляду на 

конкретний тип обмеження працівника із особливими потребами. Для 

працівників з порушеннями інтелектуального розвитку  використовуються 

спеціальні підходи, наведені в таблиці 18. 
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Таблиця 18. 

Спеціальні підходи до адаптації середовища праці до потреб осіб з 

легкими порушеннями інтелектуального розвитку 

Спеціальні вирішення середовища праці осіб з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку 

% 

Застосування 

Тренер праці 61 

Працівник, що надає підтримку 11 

Спрощення сфери обов’язків 11 

Підготовлені колеги 6 

Відсутність спеціальних вирішень 16 

 

Джерело: опрацювання автора. 

 

Дані, які містяться в таблиці 18, вказують на те, що принцип, який 

застосовується в організації праці осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку, – це участь тренера праці або особи, що надає підтримку. Слід 

зазначити, що такий підхід є обов’язковим у випадку підтримуваної 

зайнятості. На увагу заслуговує також факт, що майже у 16% випадків, згідно 

отриманих декларацій, не використовувся жодний підхід з метою підтримки 

працівників з особливими потребами. 

Графічна ілюстрація даних, які містяться в таблиці 18, представлена на 

рис. 18. 

Рис. 18. Спеціальні підходи з метою адаптації  середовища праці до 

потреб осіб з легкими порушеннями іниелектуальнього розвитку 

 

У межах адаптації робочих місць та шляхів пересування до потреб осіб 
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з порушеннями інтелектуального розвитку під час проведення досліджень не 

знайдено даних щодо застосування нетрадиційних підходів, які виходять 

поза рамки вимог, викладених у загальних положеннях щодо об’єктів, 

приміщень та робочих місць, а також щодо охорони праці та техніки безпеки 

і які б стосувалися лише цієї категорії працівників. 

У сфері організації праці переважно застосовуються спеціальні підходи 

з метою адаптації виробничого середовища до потреб осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Основною формою підтримки таких працівників 

є участь тренера праці у їх адаптації до виконання професійних завдань, 

працівника, який надає підтримку або підготованих колег — близько 78% 

випадків. У 11% випадків було знайдено інформацію щодо спрощення сфери 

обов’язків працівників з особливими потребами, а у 16% не знайдено 

випадків застосування спеціальних підходів. 

Отримані результати щодо адаптації шляхів пересування та робочих 

місць свідчать про те, що підприємства, на яких проводилось дослідження, не 

застосовували жодних спеціальних підходів або рішень, які були б 

адресовані лише працівникам з легкими порушеннями інтелектуального 

розвитку. У цих умовах основним правилом забезпечення безпечних та 

гігієнічних умов праці є добір відповідного середовища праці відповідно до 

обмежень та можливостей осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Такий підхід означає прийняття принципу індивідуалізації як важливої 

передумови для зайнятості осіб з порушеннями інтелектуального розвитку, 

як важливого чинника забезпечення безпечних та гігієнічних умов та успіху 

на роботі. 
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5.5. Фокус-дослідження проблеми працевлаштування дорослих з 

особливими потребами 

 

Результати, отримані в ході проведеного дослідження щодо організації 

праці осіб з легкими порушеннями інтелектуального розвитку, були 

підтверджені під час фокус-інтерв’ю з тренерами праці. Такі співбесіди 

проводились за участю тренерів праці, зайнятих у провідних центрах, що 

працюють для осіб з особливими потребами, таких як: Центр DZWONI та 

Товариство «Відкриті двері». 

У випадку Центру DZWONI учасниками інтерв’ю були: 

• Пані Магда – 2 роки стажу на посаді тренера праці; 

• Пані Юстина – 3,5 роки праці на посаді тренера праці; 

• Пані Катажина – 6 років праці на посаді психолога та тренера праці; 

• Пан Марцін – 9 років праці на посаді консультанта з професії та 

тренера праці. 

У Товаристві «Відкриті двері» інтерв’ю було проведено з дев’ятьма 

працівниками: 

• Пан Каміль – тренер праці упродовж 2,5 років; 

• Пані Анна – тренер праці і психолог, 3 роки стажу праці; 

• Пані Магда – тренер праці; 

• Пані Кристина – тренер праці з Фундації Польських Мальтійських 

Кавалерів; 

• Пан Марек – тренер праці, Товариство SPOZA; 

• Пані Юстина – тренер праці упродовж 4 років; 

• Пані Марта – консультант з професії упродовж 5 років; 

• Пані Пауліна – консультант з професії упродовж 4,5 років. 

Учасники інтерв’ю були спеціально підібраною групою інструкторів, 

що здійснювали підготовку осіб з особливими потребами до професійної 

діяльності в умовах визначеного робочого місця та мали можливість 
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дізнатися про умови праці таких осіб на різних робочих місцях та на різних 

посадах. Тому можна припустити, що вони володіють знаннями щодо 

реальних підходів у сфері організаційно-технічної адаптації середовища 

праці до потреб працівників з особливими потребами. 

Інтерв’ю було зосереджено на двох основних проблемах, які 

стосуються відповідей на наступні питання: 

1. З якими підходами щодо адаптації середовища праці (включаючи 

робоче місце) до потреб осіб з порушеннями інтелектуального розвитку ви 

зустрічались на підприємствах під час своєї професійної практики? 

2. Яких організаційно-технічних заходів з метою адаптації  слід вжити 

для створення безпечної та гігієнічної ситуації для працівника з особливими 

потребами задля ефективного виконання ним професійної діяльності та 

завдань? 

Що стосується підходів з метою адаптації середовища праці до потреб 

працівників з особливими потребами, було отримано наступні відповіді: 

1. У галузі технічної адаптації застосовуються універсальні підходи для 

всіх працівників. Спеціальних підходів для працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку не знайдено. 

2. З точки зору організаційно-технологічної адаптації: 

– Найпоширенішим підходом є діяльність тренера праці, підготовка 

особи з особливими потребами до здійснення професійної діяльності. Менш 

поширеним типом підтримки є призначення з посеред працівників 

підприємства тих, які надаватимуть підтримку працівникам з особливими 

потребами у їх професійній діяльності. 

– Використовуються письмові або символічні (піктографічні) 

посадові інструкції. Підходи такого типу застосовуються переважно в 

закладах громадського харчування та великих супермаркетах — за типом 

IKEA. 

– Робочі місця обладнано нескладними у використанні 
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інструментами. 

3. У сфері соціальних відносин у професійному середовищі учасники 

фокус-інтерв’ю не помічали діяльності, яка сприяла б працівникам з 

порушеннями інтелектуального розвитку у міжособистісному спілкуванні. У 

кількох випадках безпосередні керівники та близькі колеги пройшли 

підготовку щодо співпраці з працівниками із особливими потребами. 

Учасники інтерв’ю, яких запитували про заходи, які можна 

порекомендувати до впровадження з метою адаптації професійного 

середовища, для потреб осіб з порушеннями інтелектуального розвитку, 

вказали на такі потреби: 

1. Необхідно дотримуватись принципу підготовки працівника з 

порушеннями інтелектуального розвитку до професійної діяльності 

(завдань), яка проводиться тренером праці або особою, яка надає підтримку, і 

призначається працедавцем. 

2. Прямий керівник працівника з особливими потребами повинен 

бути підготований до комунікації. 

3. Умовою ефективного функціонування працівника з особливими 

потребами у виробничому середовищі є підготовка найближчих колег до 

комунікації з особою із порушеннями інтелектуального розвитку та надання 

їй необхідної допомоги. 

4. Залежно від характеру та специфіки професійних завдань для 

працівників з порушеннями інтелектуального розвитку слід підготувати 

наочні вказівки, що ілюструють вид діяльності та порядок їх виконання 

(функціональні піктограми). 

5. Для виконання завдань працівниками з порушеннями 

інтелектуального розвитку необхідно використовувати прості інструменти. 

6. Маршрути пересування на робочому місці для працівників з 

порушеннями інтелектуального розвитку мають бути чітко позначені. 

Показовимпідсумком проведених інтерв’ю можуть стати слова одного 
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з їх учасників: 

У випадку осіб з порушеннями інтелектуального розвитку, яких 

приймають на роботу на певні посади, то вони потребують постійної, але 

різноманітної допомоги. У той же час жодне організаційно-технічне 

рішення не може замінити допомоги цим працівникам з боку інших людей. 

Дослідження зосереджувалось на визначенні стану та способів 

адаптації середовища праці до потреб осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку як основної категорії бенефіціарів підтримуваної зайнятості. 

Реалізація цієї проблеми вимагала відповіді на питання про те, яким чином 

адаптувати виробниче середовище до потреб осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку на тих підприємствах, на яких такі особи 

працюють. 

Зібраний емпіричний матеріал дозволяє сформулювати попередню 

діагностику щодо формування середовища праці з урахуванням потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. Отримані результати досліджень 

свідчать, що у випадку працевлаштування таких працівників організація 

матеріального середовища праці орієнтована на дотримання стандартів, 

викладених у загальних нормах щодо ергономічного моделювання умов 

праці, з урахуванням діючих правил техніки безпеки та охорони праці. 

У галузі організації праці основним заходом, спрямованим на 

підтримку працівників із порушеннями інтелектуального розвитку, є 

зайнятість на робочих місцях, яка передбачає спрощений обсяг завдань та 

професійної діяльності. Важливим способом забезпечення виведення на 

ринок праці та успішної професійної адаптації цих працівників є інститут 

тренера праці, завданням якого є підготовка осіб з особливими потребами до 

професійної діяльності. 

Не спостерігалося системних підходів щодо вдосконалень, які б 

сприяли комунікації осіб з порушеннями інтелектуального розвитку у 

виробничому середовищі, включаючи міжособистісну комунікацію. Лише в 
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кількох випадках безпосередні колеги та керівники пройшли підготовку 

щодо правильних методів формування взаємовідносин з особами з 

особливими потребами. 

Описані вище результати досліджень свідчать про досить обмежені 

сфери підтримки осіб з порушеннями інтелектуального розвитку у процесі їх 

професійної активізації. Підходи, які рекомендовані в цій галузі стосуються 

насамперед належної організації професійного середовища, розповсюдження 

інституту тренера праці та вдосконалення системи спілкування із особами з 

особливими потребами. Реалізація цих рекомендацій потребує, окрім 

належної організації середовища праці, вдосконалення системи підтримки, 

включаючи підготовку тренерів праці, та надання їм відповідного 

інструментарію з метою ефективної підтримки бенефіціарів підтримуваної 

зайнятості. Цей інструментарій визначає загальні вимоги та контрольні 

списки щодо адаптації середовища праці до потреб осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО РОЗДІЛУ 

 

Пристосування виробничого середовища до потреб працівників з 

легкими інтелектуальними порушеннями належить до основних заходів, 

спрямованих на ефективну працю й професійну реабілітацію. Здійснене нами 

на підприємствах вільного ринку праці спостереження (2014) забезпечує 

адекватне оцінювання ситуації пристосування виробничого середовища до 

потреб осіб з легкими порушеннями інтелекту. Така оцінка охоплює 

спеціальні рішення, що забезпечують ефективну роботу осіб з порушеннями 

інтелекту, та організацію шляхів комунікації з огляду на потреби цих осіб. У 

межах експериментального дослідження зосереджено увагу на категоріях 

робочих місць, де працевлаштовані особи з порушеннями інтелекту з 

урахуванням обсягів діяльності відповідно до можливостей цих працівників. 
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Дослідження, проведене на польських підприємствах вільного ринку праці, 

уможливило розроблення рекомендацій щодо технічно-організаційних 

рішень на підприємствах, де працюють особи з легким порушеннями 

інтелекту. 

На основі узагальнення результатів досліджень ми дійшли таких 

висновків: працевлаштування осіб з легкими інтелектуальними порушеннями 

вимагає пристосування виробничого середовища до потреб, що виникають 

залежно від типу порушень; необхідною умовою ефективного здійснення 

заходів з підтримки осіб з легкими інтелектуальними порушеннями є 

відповідний рівень комунікативних компетентностей; такі особи можуть 

бути цінними працівниками, професійними виконавцями завдань, що 

складаються з простих і повторюваних дій; основою для розроблення 

інструкцій щодо організації виробничого середовища для потреб осіб з 

легкими порушеннями інтелекту є результати оцінювання практичних 

рішень, що застосовуються в цій сфері, та вимоги, передбачені нормами 

щодо охорони праці таких осіб; здебільшого такі особи працюють на 

посадах, де потрібно виконувати відносно просту роботу, що полягає у 

конкретних повторюваних професійних діях; шляхи пересування, у тому 

числі доступ до побутових приміщень, туалетів і робочих місць, оснащено 

типовими евакуаційними знаками та елементами протипожежного захисту, 

відповідно до чинних норм; чітко визначені норми щодо охорони праці осіб з 

легкими інтелектуальними порушеннями зобов’язують роботодавців 

враховувати пристосування виробничого середовища до потреб, зумовлених 

певним типом порушень у таких осіб; у випадку працівників з порушеннями 

інтелекту спеціальні рішення стосуються передусім різних організаційних 

аспектів, особливого значення набуває залучення тренера праці до цієї 

діяльності.  

Корисним інструментом, що має практичне застосування при 

вирішенні комунікаційних проблем осіб з особливими потребами, є модель, 
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що представляє способи пристосування виробничого середовища до потреб 

працівників з особливими потребами. Перевагою цієї моделі є 

універсальність її використання та відкритість. Універсальним інструментом, 

що сприяє виявленню конкретних проблем, є контрольні списки. 

Запропоновані списки є тематичними й стосуються оцінювання 

пристосування виробничого середовища до потреб працівників з легким 

порушеннями інтелекту. Зміст цих списків спрямовується на пристосування 

робочих місць і шляхів пересування по підприємству працівників з легкими 

порушеннями інтелекту. 

Під час прийняття практичних рішень з питань робочого місця для осіб 

з легким порушеннями інтелекту доцільно враховувати ергономічні 

принципи відповідно до потреб таких працівників. Зокрема, це стосується 

гарантій безпеки і гігієни праці, зниження виробничого навантаження і 

створення умов для забезпечення фізичного і психічного комфорту 

працівників. Поряд з пристосуванням умов підприємства до 

психофізіологічних особливостей людини слід визначати оптимальний 

рівень навантаження для працівників з легкими інтелектуальними 

порушеннями. Усе це має важливе значення для оцінювання роботодавцем 

професійних ризиків для особи, яка працює на конкретному робочому місці. 

Адаптація робочих місць до потреб працівників з легкими 

інтелектуальними порушеннями є важливим завданням, виконання якого 

потребує врахування їхніх особливостей. Реалізація цього завдання 

сприятиме використанню запропонованих інструментів та рекомендацій, 

зокрема: рекомендацій щодо підготовки виробничого середовища до потреб 

таких працівників; а також щодо їх адаптації і професійної діяльності; модель 

пристосування виробничого середовища до їхніх потреб; контрольні списки 

для оцінювання пристосування середовища праці до потреб працівників з 

легкими порушеннями інтелекту; положення щодо необхідності врахування 

принципів ергономіки в організації праці на відповідних підприємствах. 
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Результати дослідження, висвітлені у розділі, представлені у 

публікаціях автора: Sikora J. (2014b), Sikora J. (2016a), Sikora J. (2016b), Sikora 

J. (2019f), Sikora J. (2019h).  
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РОЗДІЛ 6 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

І ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНЕРІВ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДТРИМУВАНОЇ 

ЗАЙНЯТОСТІ 

 

У розділі викладено основні вимоги до адаптації виробничого 

середовища до потреб працівників з легкими інтелектуальними 

порушеннями; обґрунтовано зміст  професійно-педагогічної підготовки 

тренерів праці до роботи з такими працівниками; розкрито методичні аспекти 

підготовки тренерів праці до підтримуваної зайнятості; схарактеризовано 

можливості використання результатів дослідження у професійно-

педагогічній підготовці тренерів праці в сучасних умовах. 

 

6.1. Основні вимоги до адаптації професійного середовища до 

потреб працівників з порушеннями інтелекту 

 

Працевлаштування працівників з особливими потребами вимагає 

докладання зусиль з метою відповідної адаптації виробничого середовища до 

їх потреб. Для забезпечення відповідних рамок і ефективної координації цих 

дій доцільно опрацювати основні вимоги, які дають можливість 

комплексного впровадження необхідних заходів. У процесі підготовки таких 

основних вимог слід врахувати вимоги чинного законодавства у цій сфері, а 

також досвід стосовно проектування, будівництва і використання об’єктів, 

який існує нині. 

З перспективи застосування норм чинного законодавства, роботодавець 

відповідно до ст. 207 Трудового кодексу зобов’язаний забезпечити 

працівникам безпечні та гігієнічні умови праці. Крім того, у випадку 

працевлаштування осіб з особливими потребами, він повинен відповідно до 

§48 Наказу Міністра праці і соціальної політики щодо загальних норм 
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безпеки та гігієни праці забезпечити адаптацію робочих місць та доступу до 

них – до потреб та можливостей працівників, які випливають з їх обмежених 

можливостей. Водночас у положеннях Закону про професійну та соціальну 

реабілітацію, а також працевлаштування осіб з особливими потребами 

(Ст. 28 част. 1, п. 2) вказано, що слід врахувати потреби таких осіб у сфері 

адаптації робочих місць, санітарно-гігієнічних приміщень і шляхів 

пересування з огляду на умови доступу до них. Однак така адаптація не 

виходить за межі, визначені законом Будівельне право, Наказом Міністра 

інфраструктури з питань технічних умов, яким повинні відповідати будинки 

та їх розташування, а також загальних норм у галузі безпеки та гігієни 

праці. 

Крім того, контроль відносно адаптації виробничого середовища 

відповідно до норм Закону про професійну та соціальну реабілітацію, а 

також працевлаштування осіб з особливими потребами здійснює Державна 

інспекція праці, виходячи з Розпорядження №3/2004 щодо визначення 

принципів проведення перевірок пов’язаних з реалізацією органами 

Державної інспекції праці обов’язків на підставі положень Закону про 

професійну та соціальну реабілітацію, а також працевлаштування осіб з 

особливими потребами. Контроль може здійснюватись на підставі звернення 

працедавця або в обумовлених випадках повітового старости. Він 

поширюється на приміщення роботодавця з огляду на їх адаптацію до потреб 

осіб із обмеженими руховими можливостями, а також питання дотримання 

роботодавцем прав осіб з особливими потребами. Сфера контролю, яку 

визначено таким чином, не враховує потреб осіб з іншого типу обмеженнями, 

зокрема з інтелектуальними. У таких обставинах роботодавець не володіє, 

окрім загальних вимог, нормами, які визначають способи адаптації 

виробничого середовища для працівників з інтелектуальними обмеженнями. 

У цій ситуації особливо обґрунтованим заходом є розроблення 

основних вимог щодо адаптації середовища праці для осіб з іншими видами 
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обмежень, в тому числі з інтелектуальними. 

Ефективною основою для формулювання основних вимог стосовно 

адаптації середовища праці до потреб осіб з інтелектуальними обмеженнями 

можуть бути представлені результати досліджень, проведених на 

підприємствах, що функціонують на відкритому ринку праці, на яких 

працевлаштовано осіб з інтелектуальними обмеженнями. Основні вимоги 

концентруються на тому, що слід врахувати особливості організації праці та 

технічних вимог, дотримання яких відповідає потребам цієї категорії 

працівників. 

З огляду на розлади, що спричинені інтелектуальними обмеженнями, 

працівники, які страждають від них, потребують: 

• підтримки з метою формування правильної поведінки у 

професійних ситуаціях; 

• застосування відповідних комунікативних засобів, що дозволяють 

їм розуміти професійну мову і вступати у взаємовідносини з іншими 

працівниками; 

• ознайомлення з приміщеннями і обладнанням підприємства та їх 

призначенням з метою самостійного користування ними; 

• ознайомлення зі шляхами пересування, які дозволяють безпечно 

пересуватися територією підприємства. 

Реалізація цих рекомендацій щодо працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку вимагає виконання адаптаційних завдань, 

передусім у процесі адаптації працівника на підприємстві, виходячи з 

передумови, що було виконано всі техніко-організаційні вимоги, які 

визначено нормами чинного законодавства. Послідовності цих завдань 

визначаються такими основними вимогами: 

І. Визначення сфери професійної діяльності з урахуванням 

індивідуальних потреб та можливостей особи з інтелектуальними 

обмеженнями. 
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Основною передумовою до впровадження цієї вимоги є положення, яке 

сформульоване у §48 Наказу Міністра праці і соціальної політики від 26 

вересня 1997 р. щодо загальних питань безпеки та гігієни праці, яке визначає, 

що роботодавець, який працевлаштовує працівників з особливими потребами 

повинен забезпечити для них адаптацію робочих місць, а також доступ до 

них – виходячи з потреб та можливостей таких працівників, які випливають з 

їх зменшеної справності. 

Адаптація робочого місця до потреб особи з особливими потребами 

включає також добір професійної діяльності, виходячи з можливостей такого 

працівника. 

Практичну реалізацію цієї вимоги робить можливою відповідне 

використання каталогу професійної діяльності, розробленого організацією 

Centrum DZWONI, у якому вміщено опис робочих місць у розподілі на 

окремі галузі. Характеристики робочих місць, які зазначені у каталозі, 

включають: 

• опис робочого місця; 

• професійні завдання, які відповідають даному робочому місцю; 

• можливості працевлаштування в галузі; 

• схильності до професій; 

• протипоказання до роботи в галузі (Katalog czynności zawodowych, 

2013). 

Характеристики робочих місць, які визначені таким чином, є корисним 

інструментом, який дає можливість ефективної реалізації вимоги щодо 

адаптації робочого місця до можливостей особи із особливими потребами. 

ІІ. Постановка перед працівником з легкими порушеннями 

інтелектуального розвитку під час початкової фази працевлаштування 

одного або максимум двох завдань, виконання яких вимагає опанування 

невеликої кількості простих професійних дій. 

Така вимога випливає із загальноприйнятого принципу поступового 
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ускладнення, що виявляється у вирішенні проблем за системою від 

найлегших до найважчих, від простих до складних, від речей, які 

перебувають близько у просторі, до тих, які перебувають далі, від більш 

відомих до менш відомих. Застосування цього принципу є особливо доцільне 

у процесі адаптації осіб з порушеннями інтелектуального розвитку у 

середовищі праці з огляду на характерні для них пізнавальні обмеження. Для 

досягнення очікуваної справності у виконанні професійних завдань цим 

особам часто необхідне багаторазове повторювання потрібної інформації і 

виконання визначених дій. Відповідна адаптація такого працівника до 

виробничого середовища вимагає створення умов для еволюційного і 

регулярного досягнення запланованих цілей. Забезпечення умов для 

досягнення успіху у цьому розвиткові є важливою передумовою підвищення 

рівня мотивації і поступу у професійній реабілітації працівників з 

особливими потребами. 

Упровадження цієї вимоги у конкретному випадку може бути 

реалізовано шляхом селективного вибору визначених професійної діяльності, 

що відповідає певному робочому місцю. Цей вибір здійснюється 

індивідуально з урахуванням можливостей певного працівника. 

Прикладом професійної діяльності на робочому місці, яку 

охарактеризовано у каталозі професійної діяльності, розробленого 

організацією Centrum DZWONI, у галузі громадського харчування є 

помічник буфетниці. Згідно з описом цього робочого місця: 

• Помічник буфетниці працює у кафе швидкого обслуговування, 

шкільних буфетах та буфетах підприємств. 

• Помічник буфетниці готує каву і чай, а також накладає їжу на 

тарілки і видає її клієнтам. До його обов’язків також належить полірування 

приборів та посуду. 

• Помічник буфетниці дбає про чистоту на території буфету, 

наприклад, миє стелажі, на яких знаходиться товар, а також забезпечує 
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естетичний вигляд столів. 

Професійна діяльність на цій посаді передбачає: 

• наливання напоїв у склянки; 

• заварювання кави / чаю; 

• полірування приборів; 

• загортання приборів у серветки; 

• полірування посуду, скла; 

• накладання продуктів на тарілки; 

• миття стелажів; 

• розкладання товару на стелажах; 

• видача клієнтам страв та напоїв (Katalog czynności zawodowych, 

2013, s. 64-66). 

Проведення визначеної діяльності з відповідного для такого робочого 

місця переліку під час початкової фази адаптації працівника є різновидом 

діяльності тренера праці або особи, яка надає підтримку працівникові з 

особливими потребами. 

ІІІ. Забезпечення для працівника з особливими потребами підтримки 

з боку тренера праці або іншої підготованої особи, зокрема на період 

адаптації в виробничому середовищі осіб з помірним рівнем обмежених 

можливостей, а у випадку працівника із значним рівнем обмежених 

можливостей –при потребі. 

Пристосування працівника з особливими потребами до виконання 

професійних обов’язків потребує у випадку осіб з помірним та значним 

рівнем обмежених можливостей безпосередньої підтримки з боку тренера 

праці або іншого відповідним чином підготованого працівника. Ключову 

роль у підтримці особи з особливими потребами відіграють тренери праці з 

огляду на компетентності, якими вони володіють, і функції, які вони 

виконують. У своїй діяльності їм доводиться продемонструвати уміння, які 

потрібні для виконання завдань консультанта з професії, посередника в 
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працевлаштуванні, інструктора з професії, терапевта, а також особи, яка 

підтримує працівника з особливими потребами, а також уміння ефективної 

співпраці з роботодавцями. 

Ефективне виконання тренером праці своїх завдань включає діяльність, 

пов’язану із проведенням ефективного працевлаштування, яке передбачає 

укладанням відповідного трудового договору, а також підтримку працівника 

з особливими потребами у період адаптації до праці на підприємстві. 

Важливою сферою діяльності тренера праці також є співпраця з 

роботодавцем у сфері визначення умов трудового договору, адаптації 

робочого місця до потреб особи з особливими потребами, надання необхідної 

інформації, що стосується отримання роботодавцем відповідного 

дофінансування, яке передбачене Законом про професійну та соціальну 

реабілітацію, а також працевлаштування осіб з обмеженим можливостями. 

Також до важливої сфери діяльності тренера праці належить відповідна 

підготовка працівників, які безпосередньо співпрацюють з особами із 

особливими потребами у сфері контактів та підтримки таких працівників. 

ІV. Забезпечення постійної співпраці особи з особливими 

потребами із опікуном з боку підприємства (допоміжною особою) у 

ситуації завершення роботи тренера праці з підготовки певного 

працівника до вимог виробничого середовища. 

Завершення співпраці з тренером праці не повинно залишати 

працівника з особливими потребами без подальшої підтримки. Реалізація цієї 

вимоги базується на принципі «працевлаштувати – підготувати – втримати», 

що пов’язано з необхідністю визначення і підготовки працівника, 

відповідального за постійний моніторинг динаміки роботи особи з 

особливими потребами, а також формування її соціальних компетентностей, 

які виявляються в уміннях комунікувати в групі і долати стресові ситуації. 

Важливим елементом підтримки особи з особливими потребами є постійна 

допомога у подоланні перешкод психологічного і ментального характеру, які 
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випливають з розладу, від якого страждає працівник, і пов’язаних з цим 

емоцій, що блокують здійснення раціональної діяльності. 

V. Забезпечення можливості запровадження індивідуального 

робочого часу і перерв відповідно до особистих потреб працівників з 

інтелектуальними обмеженнями (зокрема глибокого рівня). 

Робочий час осіб з особливими потребами регулюється положеннями 

Закону про професійну і соціальну реабілітацію, а також працевлаштування 

осіб з особливими потребами. Відповідно до Ст. 15 цього Закону робочий час 

працівника з особливими потребами не може перевищувати 8 годин на добу і 

40 годин на тиждень, а у випадку особи з особливими потребами значного 

або помірного рівня обмежень, не може перевищувати 7 годин на добу і 35 

годин на тиждень. Ці особи також не можуть працювати у нічну зміну, а 

також понаднормово. Крім того, відповідно до Ст. 17 цього Закону особа з 

особливими потребами має право на додаткову робочу перерву для заняття 

фізичними вправами або для відпочинку. Час цієї перерви складає 15 хвилин, 

і він зараховується до робочого часу, що в результаті дає можливість 

організувати 30-хвилинну перерву для працівника з особливими потребами. 

Одночасно, згідно зі Ст. 142. Трудового кодексу на підставі письмового 

звернення працівника працедавець може визначити індивідуальний розклад 

його робочого часу в межах загального робочого часу, що є обов’язковим для 

працівника. 

Загальна вимога, що стосується можливості запровадження 

індивідуального робочого часу, а також перерв, які адаптовані до 

індивідуальних потреб працівників з інтелектуальними обмеженнями, вказує 

на потребу адаптації організації робочого часу відповідно до потреб цих 

працівників. З огляду на можливі труднощі в адаптації працівників з 

особливими потребами до вимог професійної роботи це має принципове 

значення, зокрема у період адаптації працівника до здійснення професійної 

діяльності. 
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VI. Обладнання робочого місця для особи з інтелектуальними 

обмеженнями інструкціями у зрозумілій для працівника формі, що 

містять вербальний або піктографічний опис професійної діяльності і 

черговість її виконання. 

Передумовою для формулювання цієї вимоги є обмеження у 

сприйнятті, характерні для осіб з інтелектуальними обмеженнями. Ці 

обмеження проявляються у проблемах щодо виокремлення важливих деталей 

і концентрацією на конкретних елементах у випадку осіб з інтелектуальним 

обмеженнями легкого та помірного рівня, а у випадку осіб з 

інтелектуальними обмеженнями значного рівня – виразне зменшення 

справності сприйняття і труднощі в розпізнанні предметів і виділенні деталей 

з цілого. Саме тому також інформаційні матеріали і посадові інструкції 

повинні бути розроблені у формі, яка пристосована до можливостей 

працівника з інтелектуальними обмеженнями. При цьому слід пам’ятати, що 

у випадку застосування письмової форми інструкції слід надати перевагу 

простим, коротким реченням, які підкріплені ілюстраціями (фотографії, 

малюнки, символи) розташованим на одній лінії з текстом. 

У випадку осіб з інтелектуальними обмеженнями значного рівня 

переважно виникає необхідність розроблення інструкції в формі активних 

піктограм, що описують послідовність необхідних дій. 

Прикладом піктограми, яка заохочує до ознайомлення з інструкцією 

використання визначеного обладнання або інструменту, є наведена нижче 

пропозиція. 
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Рис. 19. Піктограма стосовно інструкції використання 

Джерело: www.google.pl 

 

Рис. 20. Піктограма стосовно використання засобу індивідуального 

захисту 

Джерело: www.google.pl 

 

VII. Доведення до ситуації, коли при виконанні професійної діяльності 

(професійних завдань) працівник з інтелектуальними обмеженнями 

користуватиметься простими (за можливості) інструментами. Вимога 

стосується адаптації професійних завдань до особи з інтелектуальними 

обмеженнями, в тому числі обладнання її робочого місця простими (за 

можливості) інструментами у зв’язку з обмеженням моторики у таких осіб. У 

випадку обмежених можливостей легкого та помірного рівня ціобмеження 

проявляються, відповідно до рівня неповної справності, у обмеженій 

точності і слабкій координації, а також у сповільненій активності рухової 

діяльності. 

Натомість у випадку осіб з інтелектуальними обмеженнями значного 

http://www.google.pl/
http://www.google.pl/


330 
 

рівня виконання простої рухової діяльності вимагає довготривалого процесу 

вправ для одержання елементарної справності у цій сфері. Ці обставини 

значно обмежують можливості використання навіть простих інструментів. 

Наприклад, у випадку працівників підтримки порядку основними 

інструментами є мітли, совки, граблі тощо. У внутрішніх приміщеннях 

працівники використовують ганчірки та загальнодоступні миючі засоби. Під 

час роботи вони забезпечуються захисними рукавицями, пристосованими до 

внутрішніх і зовнішніх робіт. 

У випадку виробничих працівників (оператор машини для лиття під 

тиском) працівник проходить підготовку для роботи з обладнанням. 

VIII. Запровадження відповідного маркування шляхів пересування та 

виробничих приміщень, щоб особа з інтелектуальними обмеженнями могла 

безпечним чином їх використовувати і пересуватись ними. 

У зв’язку з особливостями сприйняття особами з інтелектуальними 

обмеженнями дійсності основним принципом щодо організації шляхів 

пересування є використання однорідної системи маркування шляхів 

пересування і виробничих приміщень. Однорідність маркування полягає у 

використанні однакових кольорів для означення елементів, які 

повторюються, виконання написів за допомогою чіткого, збільшеного 

шрифту і розташування їх на однаковій висоті, використання простих 

символів, постійного місця розташування обладнання тощо. 

Роботодавець повинен відповідним чином здійснити маркування 

шляхів пересування на підприємстві. Відповідно до вимог Наказу Міністра 

праці і соціальної політики щодо загальних норм безпеки і гігієни праці 

роботодавець зобов’язаний забезпечити на території підприємства шляхи 

пересування, пішохідні переходи та пожежні доїзди, які повинні бути 

облаштовані і промарковані згідно з Польськими нормами та загальними 

вимогами, а також утримувати їх у стані, який не створює загроз для 

користувачів. Водночас ті місця на підприємстві, на яких виникають загрози 
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для працівників, повинні бути промарковані помітними кольорами та/або 

знаками безпеки згідно з Польськими нормами. Знаки безпеки повинні бути 

розташовані відповідно до лінії зору – на місці або в найближчому оточенні 

визначеної загрози, а у випадку загальної загрози – перед входом на 

майданчик, де така загроза існує. 

Крім того, якщо для забезпечення безпеки і охорони здоров’я 

працівника маркування недостатньо, небезпечні місця повинні бути 

виключені з використання за допомогою їх відповідного огородження або 

іншим чином. 

Принципи, згідно з якими слід проектувати шляхи пересування на 

підприємствах, є визначеними у Польських нормах, зокрема в: PN-EN ISO 

7010;2012 Графічні символи – Кольори безпеки і знаки безпеки. 

Зареєстровані знаки безпеки, а також в PN-EN ISO 7010;2017 Застосування 

знаків евакуації і протипожежної охорони. 

Відповідно до окреслених норм шляхи на підприємстві мають бути 

промарковані за допомогою добре помітних суцільних смуг жовтого або 

білого кольору з урахуванням кольору підлоги. Натомість ті місця на 

підприємстві, де можуть перебувати працівники під час роботи і де 

виникають загрози нещасних випадків, причиною яких є специфіка 

виробничих завдань, повинні бути промарковані косими лініями – жовтого і 

чорного або червоного і білого кольорів. 

У випадку, коли застосоване маркування не забезпечує достатнього 

захисту працівника, це місце повинно бути огороджене іншим чином. 

Приклади маркування шляхів пересування представлені на ілюстраціях 

– фотографії 10, 11, 12 (додаток О). 

IX Багаторазове ознайомлення працівників з інтелектуальними 

обмеженнями з приміщеннями та обладнанням, які вони 

використовуватимуть під час перебування на підприємстві. 

Необхідність багаторазового ознайомлення працівників з 
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інтелектуальними обмеженнями з приміщеннями та обладнанням, які вони 

використовують перебуваючи на підприємстві випливає із способу набуття 

знань та навичок, який є характерним для даної групи осіб. Зокрема, їх 

повільний темп навчання і слабко розвинута пам’ять вимагають 

багаторазового повторювання дій з метою засвоєння визначених знань і 

набуття відповідних вмінь. У випадку цієї вимоги йдеться про ефективне 

усвідомлення працівником функцій використовуваних приміщень, а також 

призначення і правил використання обладнання, яке в них знаходиться. 

X. Підготовка безпосереднього керівника у сфері співпраці з 

особою з інтелектуальними обмеженнями. 

Ефективна підтримка та вміння співпрацювати з особою з 

інтелектуальними обмеженнями вимагає відповідних компетентностей, що 

включають вміння аналізувати і оцінювати ситуацію такої особи у 

виробничому середовищі. Це також вимагає вмінь у сфері визначення 

можливостей працівника з особливими потребами та обмежень і перешкод, 

що ускладнюють його адаптацію до  професійного середовища, а також 

рекомендацій, яких зусиль слід докласти, щоб досягнути запланованих 

результатів у сфері пристосування працівника до виробничого середовища. 

Зокрема, безпосередній керівник працівника з особливими потребами 

повинен знати специфіку розладу такого типу і володіти вміннями 

ефективної комунікації з такими працівниками. Це дозволить здійснювати 

ефективний моніторинг перебігу праці працівника з особливими потребами, а 

також ефективно співпрацювати з тренерами праці, а також особами, які 

підтримують таких працівників під час їх професійної діяльності. 

Беручи до уваги складність і специфіку проблематики підготовки 

безпосередніх керівників працівників з інтелектуальними обмеженнями, вона 

повинна здійснюватись фахівцями у цій галузі – спеціальними педагогами, 

які займаються проблемами працівників з інтелектуальними обмеженнями, 

або клінічними психологами чи психологами розвитку. 
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XI. Підготовка осіб з безпосереднього оточення (співробітників, 

колег) у сфері комунікації з особами з особливими потребами, зокрема 

з глибоким рівнем обмежень. 

Крім характеристики осіб з особливими потребами, підготовка 

співробітників має включати методи проведення оцінки можливостей таких 

працівників у сфері виконання доручених їм професійних завдань, а також 

вміння комуні кувати з цими працівниками. 

Важливим інструментом, який синтезує різні аспекти організації  

середовища праці осіб з особливими потребами, є проекція, яка ілюструє 

методи адаптації середовища праці до потреб працівників з особливими 

потребами, що представлена на рис. 21. Окремі складові  середовища праці, 

які виокремлено на предметній схемі, можуть бути адаптовані до потреб 

бенефіціарів відповідно до обґрунтованих пропозицій. 

Перевагою цієї проекції, що ілюструє методи адаптації виробничого  

праці, є універсальність її застосування і відкритість щодо можливих 

доповнень і змін з урахуванням потреб, які виникають відповідно типу 

розладу працівників і можливого технічного і організаційного 

удосконалення. 

Рекомендації щодо організації окремих виділених зон у середовищі 

праці, які розташовано на схемі, потрібно сприймати як базові рішення. Це 

означає, що представлені вирішення потрібно трактувати як підпорядковані 

постійному моніторингу і доповненню відповідно до нагромадженого 

досвіду і технічного поступу у сфері адаптації виробничого середовища осіб 

з особливими потребами. 

Базовим питанням у сфері організації праці працівників з 

інтелектуальними обмеженнями є визначення стану готовності виробничого 

середовища до потреб працівників. Варто відзначити пристосованість 

робочих місць і організацію праці, пристосованість шляхів, а також 

профілювання взаємовідносин у межах середовища праці підприємства 
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згідно з потребами працівника з особливими потребами.  
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P 21.  Адаптація середовища праці до потреб працівників з особливими потребами – у графічному зображенні 
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 Відповідне 

маркування 
автостоянки, 

 Виділені парко 

місця, які 
добре помітні 
дл ООМ, 

 
 

 Асиситент 
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особливими 
потребами 

(АООМ) 
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навушники), 
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сигналізації 

 Низькі вікна в 

кімнаті 
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 Допомога 

АООМ 
(можливі 
навушники). 

 Маркування 
переходу і 
шляху доступу 

зрозумілим для 
ООМ чином 

 Допомога АООМ 
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зрозумілі знаки 

застереження. 

 Вхідні двері чітко 
відокремлені 

кольором від 
площини стіни. 
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Реалізація цього завдання вимагає розроблення відповідного 

інструментарію, який дає можливість проведення такого оцінювання. На 

нашу думку, відповідним інструментом, який дозволяє досягати визначеної 

цілі, є контрольні списки щодо оцінювання умов праці. 

Загалом  контрольний список можна визначити як сукупність факторів, 

які мають значення для досягнення запланованої цілі. Як інструмент, що 

використовується на етапі планування і перевірки діяльності, вони можуть 

бути впорядкованим переліком запитань, який є певним алгоритмом 

діяльності, що підтримує процес ефективного вирішення проблем, в тому 

числі поточного контролю і коригування діяльності. 

Перевагою такого типу інструменту є його зрозумілість, простота 

використання, а також підвищена імовірність уникнення ефекту ореолу, 

ефекту Роршаха та інших пізнавальних ілюзій. 

Контрольні списки можна класифікувати на основі прийнятих 

критеріїв. З огляду на особливості застосування списку на конкретному етапі 

цієї діяльності можна виокремити: 

– інформаційні контрольні списки – застосовуються на етапі 

підготовки діяльності; 

– контрольні списки – застосовуються на етапі перевірки вирішень, 

що запроваджуються (Gałaś, S., Bohatkiewicz, J., 2014). 

З урахуванням ступеня конкретизації контрольні списки можна 

розділити на: 

– загальні списки – універсального характеру у сфері визначеної 

проблематики; 

– тематичні списки – сконцентровані на виділених елементах, 

призначені, зокрема, для дослідження систем праці (Nowacka, W., 2010, s. 21). 

Важливим критерієм класифікації контрольних списків є також оцінка 

рівня впливу вибраного фактора на очікувані результати діяльності. З цієї 
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точки зору розрізняють: 

– описові безоцінкові контрольні списки; 

– масштабовані контрольні списки; 

– зважені і масштабовані контрольні списки (Gałaś S., 

Bohatkiewicz, J., 2014, s. 297). 

У практичному використанні контрольних списків як інструментів для 

оцінювання умов праці застосовуються звичайні описові, безоцінкові 

контрольні списки. 

Прикладом загального списку, який є загальновизнаним серед фахівців 

у сфері організації умов праці, є Дортмундський список. Використання 

такого списку полягає у його адаптації до потреб конкретної проблеми або 

виробничої ситуації. Як результат це означає специфікацію набору 

запитань/тем, що є основою для розроблення тематичного списку. 

Використання тематичного списку дозволяє розробити діагностику 

проблеми, якої стосується список, і сформулювати висновки щодо 

конкретизації діяльності. 

У процедурі розроблення контрольних списків доцільно врахувати: 

– визначення тематичної сфери списку; 

– актуальний стан знань відносно предмета досліджень; 

– застосовані критерії оцінки стану аналізованого предмета/об’єкта 

досліджень; 

– перевірку розроблених списків на основі їх практичного 

застосування. 

Представлені контрольні списки щодо адаптації виробничого 

середовища до потреб працівників з інтелектуальними обмеженнями мають 

характер контрольних тематичних списків на описовому рівні. 

Представлені нижче предметні контрольні списки включають 

тематичні сфери щодо: 

– адаптації робочих місць і організації праці до потреб і можливостей 
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осіб з порушеннями інтелектуального розвитку – таблиця 19 (додаток З); tabl 

21 

– адаптації шляхів пересування на підприємстві до потреб і 

можливостей працівників з порушеннями інтелектуального розвитку – tabl. 

22 таблиця 20 (додаток І);       

– взаємовідносин працівника з порушеннями інтелектуального 

розвитку із соціальним середовищем підприємства – tabl. 23  таблиця 21 

(додаток Й). 

Предметом контрольного списку є адаптація робочих місць і 

організації праці до потреб і можливостей працівників з інтелектуальними 

обмеженнями. Під час укладання цього списку було враховано тематичні 

сфери щодо: 

– підготовки осіб з особливими потребами до виконання професійних 

обов’язків на робочому місці; 

– підготовки і організації праці у сфері техніки безпеки і охорони 

праці; 

– добору професійних завдань відповідно до можливостей працівників 

з інтелектуальними обмеженнями; 

– адаптації робочого місця до потреб осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

Системою відліку для розроблення контрольних списків є 

Дортмундський список. Виходячи з тематичних сфер, які наведено у цьому 

списку, було опрацьовано перелік питань, що охоплює тематику, яка 

характерна для працівників з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Основою для формулювання конкретних запитань є нормативна база у сфері 

охорони праці, яка стосується працівників з особливими потребами, загальні 

положення у сфері безпечної та гігієнічної організації праці, а також 

розроблена у результаті проведених досліджень діагностика щодо ситуації у 

сфері адаптації середовища праці до потреб працівників з інтелектуальними 
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обмеженнями і загальні вимоги щодо техніко-організаційних вирішень, 

впроваджених на підприємствах для цієї групи працівників. 

Питання, що містяться у контрольному списку, дають можливість 

перевірки діяльності, яка проводиться з метою виконання вимог відносно 

організації, техніки безпеки і охорони праці відповідно до потреб працівників 

з інтелектуальними обмеженнями. 

Тематика контрольних списків охоплює питання щодо адаптації до 

потреб і можливостей працівників з інтелектуальними обмеженнями шляхів 

пересування на підприємстві. В рамках такого списку увага концентрується 

на тематиці: 

– організації шляхів пересування відповідно до потреб працівників з 

інтелектуальними обмеженнями; 

– технічних вирішень, пов’язаних з адаптацією шляхів пересування 

до потреб осіб з особливими потребами; 

– проведення підготовки працівників з інтелектуальними 

обмеженнями у сфері самостійного використання ними приміщень і 

встановленого там обладнання. 

Основою для підготовки списку питань у цій сфері є передумови, які 

визначено в положеннях щодо проектування виробничих об’єктів і 

приміщень. Такі нормативи стосуються фізичних параметрів окремих 

об’єктів та їх складових частин, в тому числі шляхів пересування і їх 

маркування. Відносно осіб з особливими потребами вони передбачають 

обмеження або усунення архітектурних перешкод у загальнодоступному 

просторі та на робочому місці. Важливою складовою частиною цього списку 

є питання щодо комунікативних компетентностей працівників з 

інтелектуальними обмеженнями. 

У випадку осіб з порушеннями інтелектуального розвитку надзвичайно 

важливе значення мають їх взаємовідносини у середовищі праці. Як зауважує 

Б. Цитовська, основною проблемою у цій життєвій сфері особи з особливими 
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потребами є досвід, який випливає із спільної діяльності у виробничому 

середовищі і поза ним, в рамках контактів з колегами (Cytowska, B., 2012, 

s. 211). Очевидно, процес адаптації працівника з порушеннями 

інтелектуального розвитку у виробничому середовищі має принципове 

значення з точки зору ефективної професійної реабілітації. Контрольний 

список, охоплює тематику із сфер: 

• підготовки безпосередніх керівників та найближчої групи колег до 

співпраці із особами з порушеннями інтелектуального розвитку; 

• комунікативних компетентностей осіб, які в робочому середовищі 

співпрацюють із колегами з особливими потребами; 

• сприйняття працівника з порушеннями інтелектуального розвитку як 

особистості. 

Окрім Дортмундського списку, основою для формування контрольних 

списків стали загальні вимоги, які було розроблено на основі результатів 

досліджень, представлених у межах діагностики стану техніко-

організаційних вирішень для відповідної групи працівників на 

підприємствах. 

Представлені вище контрольні списки є інтегрованим пакетом, який 

слід застосовувати у поєднанні. Лише у такому випадку систематична праця 

із контрольними списками може забезпечити поточну перевірку діяльності, 

мета якої – ефективна адаптація середовища праці до потреб працівників з 

інтелектуальними обмеженнями. При цьому, нагромаджені знання та досвід є 

хорошим матеріалом для раціоналізації діяльності у даній сфері. 

Принциповим питанням, яке пов’язане із працевлаштуванням осіб з 

особливими потребами, є добір та підготовка робочих місць відповідно до їх 

потреб та можливостей. Проблемою для працедавця, що пов’язана із 

працевлаштуванням таких осіб, є не лише адаптація умов праці для особи з 

особливими потребами, але також забезпечення реалізації визначених 

економічних цілей, що вимагає врахування рівня продуктивності прийнятого 
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працівника. 

Спосіб організації виробничого середовища для працівників є 

визначено у положеннях згадуваних раніше нормативних документів 

(Трудовий кодекс, наказ Міністра праці і соціальної політики щодо загальних 

норм техніки безпеки і охорони праці), а щодо працівників з особливими 

потребами, то передусім у Законі про професійну і соціальну реабілітацію, а 

також працевлаштування осіб з особливими потребами. 

У практичних рішеннях стосовно організації праці працевлаштованих 

на підприємствах осіб слід врахувати основну систему для цього процесу – 

«людина – технічний об’єкт». Ця система знаходиться у конкретному 

виробничому середовищі, характеризується визначеними параметрами, 

такими, як: мікроклімат, забрудненість повітря, освітлення, рівень шуму, 

тощо. Людина у цій системі характеризується на основі своїх характерних 

ри: знання, вміння, розум, мотивація та досвід. Специфіка роботи 

визначається за допомогою методів та організації виконання професійних 

завдань і включає: інструкції щодо користування обладнанням і поведінки 

працівника у середовищі праці, ритм та позицію тіла під час роботи, а також 

перерви і нагляд за перебігом виробничого процесу. 

У системі «людина – технічний пристрій» концентрація на людині 

пов’язана із оцінкою її психофізичних можливостей. Водночас адаптація 

технічного об’єкта до потреб працівників вимагає забезпечення відповідного 

інтерфейсу, обігу інформації, а також участі систем управління та 

сигналізації. 

Виробничі процеси визначаються за допомогою завдань, які слід 

реалізувати у цьому технологічному процесі, з використанням функціонально 

підібраних і відповідно розташованих технічних засобів. Ці завдання 

реалізуються у просторі, що містить місце, включаючи шляхи пересування, 

розташовані всередині відповідного об’єкту, або на зовні. 

У випадку працевлаштування особи з особливими потребами адаптація 
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виробничого середовища до потреб такої особи вимагає застосування 

принципів ергономічної організації праці з урахуванням особливостей, 

пов’язаних із типом та ступенем неповної справності працівника. Реалізація 

вимоги щодо ергономічної організації виробничого середовища особи з 

особливими потребами вимагає застосування принципів ергономічного 

планування, основним серед яких слід назвати діяльність, спрямовану на 

технічне й організаційне покращення у сферах: 

• гарантування техніки безпеки і охорони праці; 

• зменшення важкості праці, яке полягає у: 

– зведенні перебування у вимушених позиціях до мінімуму; 

– не переобтяженні фізичної і психічної систем працівника; 

• створенні для працівників фізичного, психічного, соціального та 

естетичного комфорту. 

Ергономічне проектування робочого місця полягає в адаптації 

виробничого простору до психофізіологічних властивостей, що зумовлені 

тілобудовою людини. У цьому процесі основним фактором, який слід 

врахувати, є анатомічні риси людини, щовизначають спосіб формування 

просторової структури робочого місця (Wróblewska, M., 2006, s. 101). 

З урахуванням антропометричних вимірів для рис динамічного 

характеру визначаються межі розмаху руху кінцівок і їх частин, серед яких 

виокремлюють: 

• нормальні межіи, які визначаються як розмах руху передпліч із 

зігнутим ліктьовим суглобом, за умови нерухомості тулуба; 

• максимальні межі – розмах руху витягнутої руки і пальців (рух у 

плечовому суглобі) за умови нерухомості тулуба; 

• максимально вимушені межі – рух, що здійснюється за умови 

задіяння всіх можливих суглобів, аж до втрати рівноваги (Wróblewska, M., 

2006, s. 102). 

Зону праці працівника можна визначити за розмахом його верхніх 
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кінцівок за умови, що працівник не змінить ані позиції, ані робочого місця. 

Відповідно до визначеного розмаху кінцівок людини визначаються зони 

праці: 

• оптимальна – яка визначається нормальними рамками, спільними для 

обох рук; 

• допустима: 

– I, яка визначається максимальними рамками, спільними для обох рук; 

– II для робіт, які виконуються кожною рукою окремо; 

• можлива, але не рекомендована, яка визначається максимальними 

рамками, окремо для кожної руки (Wróblewska, M., 2006, s. 102). 

Зауважимо, що параметри, які визначають нормальні та максимальні 

рамки праці людини, є основою для оптимального формування позиції тіла 

людини під час виконання професійної діяльності. 

Адаптація структури робочого місця до потреб працівника вимагає 

врахування форми, розміру та конфігурації елементів, що використовуються 

працівником у виробничому процесі за умови врахування так званих 

контактних точок, які поєднують людину з об’єктом. Це в результаті означає, 

що у процесі проектування простору робочого місця потрібно враховувати 

такіі фактори: 

• рівень розташування і форма робочого місця; 

• позиція тіла під час роботи і сидіння; 

• формування поля зору; 

• розташування засобів і предметів роботи. 

Прикладом інструменту, який можна використати під час проектування 

робочого місця для сидячої пози працівника, є графіка, яка представлена на 

рис. 21. Літерою A виокремлено нормальну зону праці, у котрій можуть 

здійснюватися завдання, що вимагають найменшої активності. Літерою B 

позначено зону максимальних рамок, у котрій виконання виробничих завдань 

пов’язане із нахиленням або потягуванням тіла працівника. 
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Рис. 22. Робота людини у сидячій позі 

Джерело: Grandjean, E. (1980). Fizjologia pracy. Zarys ergonomii.  

 

Вимога ергономічної адаптації робочого місця є відповідною стосовно 

до кожного робочого місця. У випадку осіб з особливими потребами 

доцільними у цій сфері є підхід колекційного характеру, який концентрується 

на покращенні прийнятих організаційних та технічних рішень, а також 

усунення середовищних загроз відповідно до потреб осіб з особливими 

потребами. 

Крім того, у процесі працевлаштування працівника з особливими 

потребами необхідно враховувати рекомендації та протипоказання до праці, 

що випливають із типу та ступеня неповносправності. У випадку особи з 

порушеннями інтелектуального розвитку під час оцінки можливості 

належного виконання професійних завдань потрібно враховувати обмеження, 

які є характерними для даного типу порушення (01-U – порушення 

інтелектуального розвитку), котрі, окрім зменшення загальної справності, 

залежно від ступеня особливих потреб, проявляються у: 

• психічних розладах; 

• розладах настрою, різного рівня; 

• страхових розладах; 
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• синдромах слабоумства (Trędzibor, B., 2007, s. 29-32). 

Ці особи характеризуються зниженою справністю процесів мислення, 

зокрема процесів сприйняття, навчання і запам’ятовування, інтерпретації і 

розуміння реальності, вирішення проблем і прийняття рішень. Як результат, 

у них можуть виникати труднощі в адаптації до вимог повсякденного 

професійного та громадського життя. Це означає обмеженість у 

функціонуванні осіб з особливими потребами, що випливає із нижчого за 

середній рівень інтелектуальної справності та послабленої адаптаційної 

здатності особи щодо повсякденних вимог громадського життя (Żołnierczyk-

Zreda, D., Majewski, T., 2012, s. 498). 

З огляду на потенційні можливості і рівень професійної діяльності осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку вважається доцільним розрізнення 

груп осіб із легким та глибоким рівнями неповносправності. Особи з легким 

рівнем порушення інтелектуального розвитку з висновком про інвалідність 

легкого рівня переважно у процесі базової освіти оволодівають уміннями, які 

дозволяють їм самостійно функціонувати. У значній кількості вони закінчують 

професійні училища і є готовими до відповідного працевлаштування на 

відкритому ринку праці, переважно у галузі простого виробництва, 

допоміжних робіт і нескладних послуг. 

Водночас особи з глибоким рівнем порушення інтелектуального 

розвитку з висновком про інвалідність помірного і значного рівня з огляду на 

пізнавальні і супутні їм обмеження у сфері моторики можуть опанувати лише 

дуже базові види професійної діяльності, які дозволяють виконувати прості і 

нескладні професійні завдання у межах деяких фізичних професій. Ці особи 

можуть також мати проблеми із розумінням соціальних ситуацій, що 

пов’язані із дисципліною на роботі, а також прийнятими нормами поведінки. 

Звідси особи з глибоким рівнем порушення інтелектуального розвитку є 

групою осіб з особливими потребами, яким найчастіше пропонується 

спеціальна форма працевлаштування – так звана підтримувана зайнятість. 
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Характерною рисою підтримуваної зайнятості є залучення до процесу 

професійної активізації тренера праці (асистент праці) (Żołnierczyk-Zreda, D., 

Majewski, T., 2012, s. 498). 

У такій ситуації ефективним інструментом оцінювання можливостей 

осіб з особливими потребами у сфері виконання професійних завдань може 

бути каталог показань і протипоказань щодо працевлаштування осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку, який представлено у таблиці 24. 

Таблиця 24. 

Показання і протипоказання щодо працевлаштування осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

Показання і протипоказання щодо працевлаштування осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

Показання Протипоказання 

- проста, повторювана робота; 

- робота, яка не вимагає 

постійного нервового напруження; 

- робота, яку можна виконати 

без, або з недовгим перенавчанням; 

- робота у якій є можливість 

консультуватися і відповідальність лежить 

не лише на одній особі; 

- денна робота у одну або дві 

зміни; 

- робота, яка не вимагає 

застосування засобів індивідуального 

захисту, які ускладнюють пересування осіб 

із особливими потребами; 

- загроза постійного стресу; 

- складна робота, яка вимагає знань 

із багатьох галузей або спеціальної освіти; 

– виключно самостійна і незалежна 

робота, вся відповідальність за яку лежить 

лише на одній особі; 

- особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку не повинні 

працювати самостійно, вони повинні мати 

підтримку когось, хто надасть їм допомогу 

під час раптового випадку або важкої для 

них ситуації; 

– робота у три зміни у постійному 

русі, робочий час понад 12 годин 

(чергування), часті понаднормові години 

або відрядження. 

Джерело: Skorus, M. Projektowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

www.puprudaslaska.pl. 

 

Доцільними інструментами перевірки стану адаптації виробничого 

середовища для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку є 

представлені вище основні вимоги і контрольні списки. Ці інструменти 

конкретним чином визначають послідовність необхідних заходів, які слід 

http://www.puprudaslaska.pl/
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реалізувати, та способів досягнення покращення у сфері адаптації 

середовища праці до потреб осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. 

У випадку працівників з особливими потребами важливим  питанням є 

визначення допустимого робочого навантаження. Цю проблематику варто 

аналізувати з урахуванням загальних вимог, які стосуються робочого 

навантаження і просторової організації робочого місця, що визнаються 

відповідними для модального профілю працівника визначеної категорії, з 

урахуванням визначених критеріїв (стать, вік, рівень важкості праці, тощо). 

Зокрема, у дослідженнях, що стосуються ергономічної адаптації 

виробничого середовища, дійшли висновку щодо енерговитрат, пов’язаних із 

здійсненням професійної праці, з урахуванням статі та рівня складності праці 

(таблиця 25). 

Таблиця 25. 

Енерговитрати, пов’язані з виконанням праці залежно від рівня її 

складності, з урахуванням статі працівника 

Рівень важкості праці Величина енерговитрат за робочу зміну, кДж 

Жінки Чоловіки 

Легка до 3700 до 6300 

Важка 3700 – 5000 6300 – 8400 

Дуже важка понад 5000 понад 8400 

Джерело: Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie 

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. (2014). 

 

Окрім енерговитрат, пов’язаних із здійсненням окремих дій у межах 

здійснюваних професійних завдань, під час оцінювання фізичного 

навантаження праці варто враховувати вплив позиції тіла під час роботи і 

використання певних груп м’язів, рівень монотонності рухів, а також 

кількість і спосіб перенесення вантажів. Ці питання знаходять своє 

відображення у положеннях щодо нормативів, що визначають допустиме 
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навантаження працівників, і загальних вимог щодо способів організації 

праці, яка вимагає фізичних зусиль працівника. 

Водночас кількісне оцінювання психічного навантаження під час 

роботи, пов’язаної із напруженням нервової системи у виробничому процесі, 

а також визначенням його граничних меж, є особливо ускладнене. 

Відповідно є потреба врахування способу та умов отримання інформації, 

прийняття рішень, умов здійснення діяльності, а також передумов, 

пов’язаних із станом здоров’я, віком, емоційним станом особи тощо. 

Щодо осіб з особливими потребами проблемою залишається 

визначення гранично допустимих навантажень, які випливають із фізичного і 

психічного залучення працівника у виробничий процес. У випадку 

визначених категорій працівників (жінки, вагітні жінки, неповнолітні) 

допустиме навантаження фізичною роботою визначене у положеннях, що 

містяться у відповідних нормативних документах. Натомість у випадку 

працівників з особливими потребами рекомендується адаптація просторової 

організації робочого місця і навантаження роботою відповідно до типу і 

ступеня індивідуальних особливих потреб, виходячи із рекомендацій лікаря, 

який допускає до виконання праці. Зокрема, щодо працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку слід обмежити виконання завдань, пов’язаних із 

перевезенням небезпечних вантажів без нагляду і додаткового навчання 

(Zawieska, W., 2014, s. 198). 

Визначені обставини мають значення в контесті обов’язків, які 

покладені на працедавця щодо професійного ризику на робочому місці. У 

предметній літературі доводиться, що оцінка професійного ризику є 

основним мірилом рівня безпеки і охорони здоров’я у виробничих процесах 

(Górska, E., 2012, s. 2). Загальні принципи і критерії оцінювання 

професійного ризику сформульовано у Польській нормі PN-N-18002:2011, 

відповідно до загальних вимог, що містяться у Рамковій Директиві 

89/39/EWG щодо впровадження засобів з метою покращення безпеки і 
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здоров’я працівників на робочому місці. 

З огляду на визначені фактори загроз, що виникають у виробничих 

процесах, застосовуються різні методики оцінювання рівня професійного 

ризику. Однак незалежно від прийнятої методики переважно враховуються 

наступні етапи у цьому процесі: 

• збір інформації, необхідної для оцінювання рівня професійного 

ризику; 

• ідентифікація загроз; 

• оцінювання рівня існуючих загроз; 

• визначення допустимого рівня загроз; 

• інформування працівників про існуючі загрози та способи 

уникнення ризику; 

• постійний моніторинг ефективності діяльності у сфері 

впровадження заходів з метою зменшення ризику на робочих місцях 

(Górska, E., 2012, s. 7). Оцінювання рівня професійного ризику здійснюється 

із врахуванням: імовірності виникнення загрози, потенційних наслідків 

загрози і перебування під загрозою. 

Проте через відсутність нормативної бази щодо працівників з 

особливими потребами, в тому числі осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку, оцінювання допустимого рівня професійного ризику у даному 

випадку залишається відкритим питанням. Доцільним є принцип 

індивідуального трактування кожного випадку щодо допустимого фізичного 

і психічного навантаження роботою. У випадку фізичного навантаження 

було б потрібно все ж визначити рівень навантаження працею, який вважався 

б гранично допустимим, зокрема щодо неповнолітніх працівників або жінок. 

Водночас оцінювання психічного навантаження людини є надзвичайно 

складним, оскільки це функція багатьох факторів (стан здоров’я, втома, 

емоційний стан тощо). Зважаючи на визначені проблеми, здійснюється їх 

приблизне оцінювання, при чому у випадку працівників з порушеннями 
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інтелектуального розвитку таке оцінювання є особливо ускладненим з огляду 

на необхідність індивідуального аналізу визначеного критерію. Наприклад, 

виникнення монотонності у виробничих процесах у випадку особи з 

порушеннями інтелектуального розвитку не завжди є фактором, що 

спричиняє підвищення рівня психічного навантаження працівника. В цій 

ситуації для оцінювання рівня психічного навантаження під час роботи особи 

з порушеннями інтелектуального розвитку можна використати рекомендації, 

викладені у  таблиці 23 (додаток І). 

 

 

6.2. Обґрунтування змісту професійно-педагогічної підготовки 

тренерів праці до потреб людей з особливими потребами 

 

Ключовим питанням у підготовці тренерів праці до здійснення 

підтримуваної зайнятості є наповнення програми навчання конкретним 

змістом. Концепція підготовки тренерів праці, представлена у межах 

діяльності Європейської спілки підтримуваної зайнятості, вимагає 

доповнення у сфері, що стосується адаптації середовища праці до потреб осіб 

з особливими потребами. Ця адаптація охоплює технічні, ергономічні та 

організаційні питання. 

Ефективним способом визначення змісту, який стосується цієї проблеми, 

є застосування функціонального аналізу, метою якого є систематизація і 

спрямування діяльності, що проводиться. Перевагою такого методуу є певний 

рівень формалізації, який дозволяє впровадження якомога об’єктивніших, 

прагматично зорієнтованих рішень. 

Метод функціонального аналізу полягає у визначенні системи ключових 

цілей, а в подальшому присвоєння їм визначених завдань, необхідних для їх 

реалізації. Процедура укладання відповідної функціональної карти полягає у 

виділенні ключових зон активності і надання їм відповідних функцій. В 
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результаті отримуємо  опис необхідних завдань, які слід здійснити для 

досягнення поставленої ключової цілі. Основним елементом цієї процедури є 

спосіб ідентифікації ключової цілі та визначення ключових функцій, які їй 

відповідають. 

Щодо питання адаптації виробничого середовища до потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку як ключової цілі, зумовленої 

прийняттям концепції підтримуваної зайнятості можна визнати такий спосіб 

організації виробничого середовища, який забезпечить стабільну зайнятість 

осіб з особливими потребами на відкритому ринку праці. При цьому 

реалізація визначеної цілі вимагає створення відповідних заохочень для 

роботодавців, а також відповідної підготовки бенефіціарів цієї форми 

зайнятості. Звідси як ключову ціль у цій сфері можна прийняти набуття 

тренерами праці умінь щодо розробки стратегії і здійснення завдань з метою 

адаптації професійного середовища до потреб осіб з особливими потребами, 

зокрема осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Ключовій цілі, яка сформульована таким чином, можна підпорядкувати 

наступні ключові функції: 

A. Розроблення стратегій, що стосуються адаптаційної діяльності у 

сфері організації середовища праці для потреб осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

B. Забезпечення правильної адаптації особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку у середовищі праці. 

C. Забезпечення особам з порушеннями інтелектуального розвитку 

відповідної комунікації у середовищі праці. 

D. Співпраця з працедавцем, що спрямована на забезпечення особі з 

порушеннями інтелектуального розвитку тривалої зайнятості. 

Перелік ключових цілей та функцій, що їй відповідають, вміщено у 

таблиці 26. 

Таблиця 26. 
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Ключова ціль та функції, які їй відповідають у сфері адаптації  

середовища праці до потреб осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку 

КЛЮЧОВА ЦІЛЬ 

Набуття тренерами праці умінь щодо розроблення стратегій і організації 

діяльності з метою адаптації середовища праці до потреб осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ 

A. 

Розроблення стратегії 

щодо адаптаційної 

діяльності у сфері 

організації 

виробничого 

середовища для потреб 

осіб з порушеннями 

інтелектуального 

розвитку 

B. 

Забезпечення 

відповідної адаптації 

особи з 

порушеннями 

інтелектуального 

розвитку у 

середовищі 

C. 

Забезпечення особам 

з порушеннями 

інтелектуального 

розвитку відповідної 

комунікації у 

виробничому 

середовищі 

D. 

Співпраця з 

працедавцем, яка 

спрямована на 

забезпечення особі з 

порушеннями 

інтелектуального 

розвитку тривалої 

зайнятості 

Джерело: розроблено автором. 

 

Здійснення ключових функцій вимагає сформованості відповідних 

компетентностей, а у подальшому – оволодіння прикладними знаннями та 

уміннями, що було представлено як основні вимоги та контрольні списки 

відносно організації середовища праці для осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Перелік відповідних знань та умінь відносно 

реалізації функцій в окремих ключових зонах систематизовано у таблиці 27 

(додаток К). 

Представлена пропозиція щодо змісту підготовки тренерів праці у 

сфері адаптації професійного середовища до потреб осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку відповідає відповідним критеріям для реалізації 

поставленої ключової цілі. Дані критерії слугують прикладом у визначених 

ключових функціях. 

У сфері реалізації ключових функцій щодо організації виробничого 

середовища та професійної адаптації особи з порушеннями інтелектуального 

розвитку варто врахувати основні пізнавальні обмеження і медичні вимоги 



354 
 

 
 

відносно цих осіб, а також технічні, середовищні i організаційні вимоги. 

Потрібно враховувати труднощі, що виникають у результаті обмежень у 

пізнавальній сфері і пов’язаної з цим специфіки навчання особи з 

порушеннями інтелектуального розвитку. Ці особи легше навчаються на 

основі використання конкретної інформації, шляхом практичної діяльності і 

повторення послідовностей вибраних дій аж до успішного результату. При 

цьому важливою умовою є створення атмосфери сприйняття, що забезпечує 

відчуття почуття безпеки для особи із особливими потребами. 

Специфічні вимоги, які пов’язані із технічним обладнанням та 

адаптацією виробничого середовища для осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку, зводяться до працевлаштування даних осіб на 

робочих місцях, що обладнано простими інструментами, які не вимагають 

складного обслуговування. Адаптація виробничого середовища, окрім вимог, 

що випливають із загальних правил техніки безпеки і охорони праці, полягає 

у забезпеченні умов комунікації з урахуванням потреб працівників з 

особливими потребами. 

Оцінювання рівня адаптації робочого місця до потреб особи з 

особливими потребами на практиці стосується проведення обов’язкової 

оцінки професійного ризику. Така необхідність зумовлюється положеннями 

Трудового кодексу Республіки Польща, що відповідають директиві 

№ 89/391/EWG щодо підвищення безпеки і покращення здоров’я працівників 

під час роботи, а також рекомендаціям Ради Європи № 86/379/EWG щодо 

зайнятості осіб з особливими потребами у країнах-членах. Ефективними 

інструментами підтримки цього процесу можуть бути представлені раніше 

загальні вимоги i контрольні списки щодо адаптації виробничого середовища 

до потреб працівників з порушеннями інтелектуального розвитку. 
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6.3. Системні умови підготовки тренерів праці до професійно-

педагогічної діяльності 

 

Рисою системного сприйняття оточення є сприйняття дійсності у 

категоріях систем інтегрованих відносин. За такого підходу концепцію 

підтримуваної зайнятості можна трактувати як приклад організації, що 

становить прояв відкритої системи, яку можна аналізувати у характерний для 

системної парадигми спосіб. Вплив, пов'язаний з формуванням способу 

функціонування організації, трактується як система управління. Водночас 

система управління визначається зазвичай як набір взаємно пов'язаних або 

поєднаних взаємним впливом елементів організації для встановлення 

політики і цілей та процесів досягнення цих цілей (N ISO 9000:2015 pkt 3.5.3. 

Основні положення та словник термінів, 2016). Це означає, що об'єктом 

процесу управління є цінності, цілі та процеси, що відбуваються у системі з 

певною структурою і виражаються у методах і практиці управління. У 

дослідженнях, що стосуються функціонування системи, виокремлено 

елементи, які стабілізують систему, до яких зараховано цінності і цілі, 

сформовані структури і прийняті способи діяльності, а також активуючі 

фактори, що охоплюють механізми пристосування (Skalik, J., 2010, s. 73). 

Характерним механізмом, який забезпечує управління організацією, що 

трактується як система, є механізм зворотного зв'язку, що забезпечує 

утримання очікуваного стану системи. Водночас організація як система 

завжди перебуває у певних відношеннях обміну з оточенням. Цей обмін 

характеризується передаванням до оточення результатів і цінностей, які 

становлять ефект діяльності організації. Оточення водночас є джерелом 

матеріальних і нематеріальних ресурсів, необхідних для функціонування 

організації (Karcz, J., 2016, s. 208).  

Відповідно моделюючи систему організації, слід виокремити ключові 

елементи та відношення між ними. Цими елементами є: 
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 цінності і цілі, що випливають з основних принципів і цілей 

управлінців організації з урахуванням зацікавлених осіб організації, 

 норми і структури, що становлять перелік принципів функціонування 

організації, що визначають ієрархію, організаційні зв'язки, спосіб 

прийняття рішень, сферу обов'язків та стандарти й інструкції 

діяльності, 

 укладена відповідно до цих принципів модель організації, яка охоплює 

методи і практику управління, зокрема процедури і процеси, що 

визначають вимір стандартизації заходів у формі нновацій та способи 

реалізації функції планування, організації, мотивації і контролю. Цей 

компонент надає організації форму, що визначає рамки діяльності. 

Стабілізацію описаної таким чином системи забезпечують адаптаційні 

механізми, що виявляються у взаємодії між наведеними вище елементами і 

забезпечують розвиток і ріст організації (Skalik, J., 2010, s. 74). 

Ефективність такої моделі полягає у її застосуванні для заходів, що 

здійснюються на користь проведення конструктивних змін в організації. У 

цих проекціях слід врахувати таку послідовність факторів: 

 визначення напряму змін з урахуванням візії майбутнього і способів 

генерування досягнень, 

 підготовку лідерів змін і залучення працівників, 

 перетворення організації шляхом перетворення структур і способів 

регулювання (Skalik, J., 2010, s. 79). 

Схарактеризовані положення можна застосувати до реалізації концепції 

підтримуваної зайнятості як цілісного процесу або також до підготовки 

тренерів праці до підтримуваної зайнятості як суттєвого елементу цього 

процесу. По відношенню до підсистеми підготовки тренерів праці можна 

чітко виділити усі наведені вище елементи цієї підсистеми, що виражаються 

у прийнятій системі цінностей, принципах функціонування цієї категорії 

працівників та методичних засадах здійснюваних заходів. Однак 
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основоположною проблемою є визначення напряму бажаних змін і способів 

підвищення ефективності діяльності, залучення лідерів до перетворення 

структур і способів діяльності, що забезпечують більш ефективне досягнення 

поставлених цілей. 

У попередній практиці підготовка тренерів праці здійснювалася у 

рамках неформальної освіти у формі різних курсів і тренінгів, які не 

забезпечують кваліфікацію, необхідну для отримання очікуваного рівня 

послуг, що надаються. Відповідно обґрунтованою є рекомендація щодо 

спрямованих змін у цій сфері та правового оформлення професійного статусу 

тренера праці.  

Базовим питанням у реалізації концепції підтримуваної зайнятості є 

підготовка тренерів праці до виконання завдань у цій сфері, що ь 

підтримуваної зайнятості впроваджується передусім завдяки громадським 

організаціям і деяким органам місцевого самоврядування завдяки коштам, 

отриманих у формі грантів і у результаті проведення відповідних конкурсів 

або інших фінансових засобів. Прикладом ініціатив такого типу є діяльність, 

що проводиться в рамках функціонування таких організацій, як Центр 

DZWONI або Відкриті Двері. Це означає, що підтримувана зайнятість не має 

системного врегулювання, а професія тренера праці не враховується у 

державному класифікаторі професій і спеціальностей для потреб ринку праці, 

а також не враховується у класифікаторі професій професійного навчання. Не 

представлена вона і в Національній системі кваліфікацій. 

У цих умовах базою для підготовки тренерів праці до виконання 

завдань, які є відповідними для підтримуваної зайнятості, можна визнати 

пропозиції, підготовлні у рамках діяльності Європейської спілки 

підтримуваної зайнятості. Рішення щодо напрямів підготовки тренерів прямо 

випливають з опису робочого місця тренера. Метою існування такого 

робочого місця є забезпечення умов для отримання особою із особливими 

потребами тривалої зайнятості на відкритому ринку праці. Тренер, у рамках 
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своєї діяльності, а також у співпраці з бенефіціарами підтримуваної 

зайнятості, розробляє умови, які необхідні для реалізації визначеної цілі. 

Водночас доцільно звернути увагу, що тренер праці є членом команди, якою 

керує координатор-наставник, а працедавець для тренера праці є 

організацією чи установою, яка виконує послуги підтримуваної зайнятості на 

замовлення працедавців з відкритого ринку праці (Gorący, M., 2015, s. 10). 

З метою підготовки тренерів праці передбачено 72-х годинний курс 

занять, який охоплює 9 тематичних модулів, проблематика яких зазначена у 

таблиці 28. 

Таблиця 28. 

Тематичні напрями підготовки тренерів праці 

№ 

модуля 

Тематика модуля 

1. Підтримувана зайнятість та її аксіологічні основи 

 

2. 

Тренер праці – компетентнісний профіль, завдання у 

процесі п’яти кроків підтримуваної зайнятості, етичний кодекс 

тренера праці, організаційні умови роботи тренерів. 

3. Підтримка осіб з особливими потребами з метою 

планування і розвитку кар’єри. Створення професійного профілю. 

4. Модель робочого коучінгу – тренер і коучінг у процесі. 

5. Правові аспекти зайнятості осіб з особливими потребами. 

6. Маркетинг підтримуваної зайнятості у взаємовідносинах з 

працедавцями. 

7. Підтримка у пошуках роботи. Знаходження робочого місця 

та залучення працедавця. 

8. Підтримка на робочому місці і поза ним. 

9. Формування команди. Підтримка клієнта з особливими 

потребами на п’ятьох етапах підтримуваної зайнятості – 

підсумки. 

Джерело: Mrugalska, K., Brząkowski, M. (2015). Wytyczne dotyczące 

świadczenia usług przez trenera pracy, s. 20. 

 

Аналіз представлених вище тематичних сфер підготовки тренерів праці 

вказує на прогалину, визначену у межах проєкту Improving Supported 

Employment – Next Step, що стосується підготовки тренерів у сфері адаптації 
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виробничого середовища до потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості. 

На нашу думку, цю прогалину заповнюють обґрунтовані нами пропозиції. 

На практиці пропонуються різні курси і програми навчання, спрямовані 

на розвиток компетентностей, які потрібні для надання послуг тренера праці. 

Це може свідчити, з одного боку, про наявність потреби у такого типу 

навчальних послугах, а з другого, що якість послуг, які надаються, 

залишається проблемою. Прикладами таких пропозицій є: 

• Пропонований Європейським економічним центром ―PRESTIŻ” 

Sp. z o. o. 20-ти годинний курс тренера праці осіб з особливими 

потребами, включаючи елементи коучингу та наставництва, який містить 32 

тематичні розділи, метою якого є: 

– на рівні знань: розширення знань у сфері підтримки клієнтів у 

професійній і громадській діяльності, ознайомлення із сучасними 

методиками коучінгу кар’єри і наставництва у праці з особами із особливими 

потребами; 

– на рівні умінь: набуття навичок роботи з особами із особливими 

потребами, набуття навичок підготовки осіб із особливими потребами до 

виходу на відкритий ринок праці, набуття умінь ведення роботи з клієнтом із 

використанням інструментів коучингу кар’єри, доповнення і актуалізації 

власних професійних компетентностей для потреб ринку праці, який 

постійно змінюється (eceprestiz.pl). 

• Пропоноване Тарновською вищою школою 30-годинне навчання: 

«Тренер праці – зайнятість з підтримкою і супроводом» 

(www.tsw.edu.pl). 

• Пропоноване Великопольським самоврядним центром професійної 

і безперервної освіти (WSCKZiU) 32-х-годинне навчання: 

«Тренер праці – підтримка громадської і професійної активності» 

(www.wsck.pl/trener-pracy) та інші. 

Актуальним питанням є спосіб перевірки результатів навчання і 

http://www.tsw.edu.pl/
http://(www.wsck.pl/trener-pracy)
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відповідна сертифікація. Зважаючи на відсутність системних рішень, 

матеріали, розроблені Європейською спілкою підтримуваної зайнятості, що 

стосуються способів підготовки тренерів праці до виконання поставлених 

перед ними завдань, мають лише рекомендаційний характер. Але, звертаючи 

увагу на суспільне значення діяльності тренерів праці, що знаходить 

вираження у індивідуальному вимірі бенефіціарів підтримуваної зайнятості, 

а також у можливому досягненні економічному ефекті, пов’язаному з їх 

діяльністю на ринку праці, зазначимо, що системні вирішення відносно 

підготовки тренерів до здійснення ними професійної діяльності вимагають 

термінового унормування. 

У країнах-членах Європейського Союзу основою для такого 

врегулювання є Європейські рамки кваліфікації. Визначення, що вміщено у 

цьому документі, характеризують структуру рівнів кваліфікації, яка є 

системою порівняння для національних систем кваліфікації у цих країнах. 

Зокрема, у Польщі було розроблено Польські рамки кваліфікації, що 

відповідають Європейським рамкам кваліфікації. У польському документі 

було визначено спосіб впорядкування й опису результатів навчання, які було 

отримано у процесі формальної, позаформальної і неформальної освіти, що є 

підставою для класифікації і включення кваліфікації до Інтегрованої системи 

кваліфікації. Відповідно до Закону від 22 грудня  2015 р. про Інтегровану 

систему кваліфікації, кваліфікації, які було включено до інтегрованої 

системи, зареєстровано в Інтегрованому реєстрі кваліфікацій. Основні 

функції Інтегрованого реєстру кваліфікацій визначено у ст. 4 цього Закону. 

Вони мають забезпечити: 

– якість отримуваних кваліфікацій; 

– можливість визнання результатів навчання, отриманих в рамках 

неформальної освіти; 

– можливість поетапного нагромадження досягнень, а також їх 

визнання; 



361 
 

 
 

– доступ до інформації про кваліфікації, які можна набути на території 

Республіки Польща; 

– можливість порівняння кваліфікацій, набутих на території Республіки 

Польща з кваліфікаціями, набутими в інших країнах-членах Європейського 

Союзу. 

В Польській рамці кваліфікацій визначено 8 рівнів кваліфікації з 

виокремленням вимог, яких потрібно дотримуватись, щоб отримати 

кваліфікацію відповідно до певного рівня. При цьому виокремлюю повні та 

часткові кваліфікації. Повні кваліфікації присвоюються виключно у межах 

діяльності установ освітньої системи, а також вищої школи після закінчення 

визначеного освітнього етапу. Часткові кваліфікації охоплюють усі інші 

кваліфікації, які присвоюються на підставі: 

– інших нормативно-правових документів, поза системою формальної 

освіти, які визначено вище згаданим Законом у формі врегульованих 

кваліфікацій; 

– ринкові кваліфікації, що присвоюються без підстави згідно з чинною 

нормативно-правовою базою; 

– кваліфікації, які представлено у шкільних професіях. 

Кваліфікації, що присвоюються в рамках освітньої системи та вищої 

школи, автоматично включаються до Інтегрованого реєстру кваліфікацій. 

Водночас щодо включення до ІРК врегульованих, а також ринкових 

кваліфікацій рішення приймається відповідним галузевим міністром. 

Кваліфікацію, яка включена до Інтегрованої системи кваліфікацій, можна 

присвоїти на основі позитивних результатів перевірки в рамках діяльності 

сертифікаційної установи, що є уповноваженою відповідним міністром або 

нормативними документами. 

Аналізуючи зміст Польської рамки кваліфікацій та функції 

Інтегрованої системи кваліфікацій, а також нові розробки з підготовки 

тренерів праці до виконання визначених завдань у сфері підтримуваної 
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зайнятості, слід докласти зусиль до унормування професійного статусу 

тренера праці. З цією метою потрібно визначити шлях досягнення визначеної 

цілі. 

На практиці, яка діяла до цього часу, обов’язки тренера праці 

виконувалися особами з різною освітою і професійним досвідом, що 

здебільшого доповнюються курсами підготовки, які організовані установами, 

залученими до впровадження системи підтримуваної зайнятості. Але з огляду 

на сферу знань і навичок, які необхідні для реалізації завдань, віднесених до 

обов’язків тренера праці, а також значення такої форми підтримки осіб з 

особливими потребами у реалізації політики соціальної єдності, ми дійшли 

висновку, що формальне унормування професійного статусу тренера праці є 

очікуваним заходом у відповідному середовищі праці. 

Відповідно до положення Закону про Інтегровану систему кваліфікацій 

шлях доступу до внесення визначеної кваліфікації до реєстру кваліфікацій 

залежить від прийнятого способу здобуття кваліфікації. У працях щодо 

підготовки тренерів праці сформульовано рекомендації відносно очікуваного 

рівня кваліфікації, який отримують тренери. Очевидно, тренер праці повинен 

здобути вищу освіту, принаймні, на рівні бакалаврату або в рамках 

післядипломного навчання. Отримання кваліфікації під час навчання 

першого рівня у вищій школі підтверджується наданням кваліфікації 6-го 

рівня Польської рамки кваліфікацій. 

Формальне здобуття кваліфікації тренера праці можливе також шляхом 

отримання ринкової кваліфікації на підставі положень Закону про 

Інтегровану систему кваліфікацій відповідно до порядку, визначеного ст. 15 

цього Закону. 

У випадку часткової кваліфікації повноваження щодо включення 

визначеної кваліфікації до Інтегрованої системи кваліфікацій надано вищим 

навчальним закладам, науковим інститутам Польської академії наук та 

науково-дослідницьким установам. Водночас наголосимо, що у випадку 
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ринкової кваліфікації суб’єктом, який звертається до відповідного 

міністерства з пропозицією щодо включення ринкової кваліфікації до 

Інтегрованої системи кваліфікацій, може бути суб’єкт, який займається 

організованою діяльністю у сфері економіки, ринку праці, освіти або 

навчання – ст. 14 цього закону. 

 

 

6.4. Методичні принципи професійної і педагогічної підготовки   

тренерів праці для підтримуваної зайнятості  

 

У працях, що стосуються компетенцій тренера праці, виокремлюються 

очікувані навички й особисті риси, необхідні для ефективної реалізації 

широкого спектру завдань, характерних для підтримуваної зайнятості. 

Водночас у наявній практиці основна місія у сфері підготовки до 

здійснюваної професії покладена на претендента на посаду тренера. У цьому 

процесі такий претендент має опанувати властиве для дорослої особи 

мистецтво управління своїм розвитком і сформувати навички навчання. Це 

означає, що особа, яка прагне виконувати функції тренера праці, бере на себе 

контроль за власним освітнім процесом.  У цьому процесі кандидат на посаду 

тренера праці має опанувати характерну для дорослої особи стратегію 

управління власним розвитком і сформувати навички навчання. Відповідно 

це означає, що особа, яка прагне виконувати функцію тренера праці, бере на 

себе контроль за власним освітнім процесом. У цій ситуації кандидат на 

посаду тренера праці проектує й оптимізує процес своєї підготовки до 

реалізації обраної професії. Вибір діяльності пов'язаний з формулюванням 

чітко визначених, відповідних цілей, які можливо досягнути у наявних 

умовах. Водночас ефективним інструментом реалізації заходів може бути 

індивідуальний план професійного розвитку. Індивідуальний план 

професійного розвитку є своєрідною стратегією, у якій вміщено основні цілі 
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розвитку і перелік конкретних заходів, необхідних для формування належних 

компетенцій для професійної діяльності. Суттєвим елементом цього плану є 

самооцінка рівня необхідних компетенцій, визначених у стандарті 

підтримуваної зайнятості, розробленому у рамках діяльності Європейського 

Союзу підтримуваної зайнятості (Gorący, M, 2015, s. 7). Це дозволить 

визначити рівень набутих компетенцій і дасть тренеру змогу зосередитися на 

вдосконаленні компетенцій, що мають низький рівень сформованості. 

Відповідно відсутність можливостей підготовки у системі формальної 

освіти призводить до того, що тренер праці має здійснювати власну 

професійну підготовку в умовах неформальної освіти (англ. non-formal 

education). 

Підготовка у системі неформальної освіти пов’язана з реалізацією 

концепції освіти впродовж життя, безперервної освіти (англ. lifelong 

education, permanent education), що охоплює формальну, неформальну та 

інформальну складові. З. Вятровський визначає безперервну освіту як 

«сукупність освітньо-виховних процесів, наявних впродовж усього періоду 

життя людини, а відповідно суголосних життю людини, що ведуться у всіх 

можливих організаційно-програмних формах та у всіх ситуаціях 

міжлюдських взаємин» (Wiatrowski, Z., 2012, s. 330). Оскільки освіта є 

тривалим процесом, що реалізовується впродовж усього життя людини, то 

відповідно до етапу розвитку людини можна виокремити характерні для 

відповідного етапу форми, методи і зміст, властиві для процесу навчання. 

Проте незалежно від дискусії, що зосереджується на диференціації понять 

освіти впродовж життя чи безперервної освіти, варто прийняти визначення 

формального, неформального та інформального навчання, представлене у 

додатку до Рекомендації Ради ЄС від 20 грудня 2012р. щодо валідації 

інформального та неформального навчання. У вказаному документі 

прописано такі визначення: 
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 «формальне навчання» – це навчання, яке здійснюється в 

організованому та систематизованому середовищі, призначеному 

спеціально для навчання, яке зазвичай призводить до здобуття 

кваліфікації у формі атестата чи диплома, зокрема, воно складається із 

системи загальної освіти, професійної освіти і вищої освіти; 

 «інформальне навчання» – це навчання, що здійснюється через 

заплановані заходи з урахуванням цілей і часу навчання і передбачає 

певну форму допомоги в науці; воно може охоплювати програми, що 

використовуються для передавання професійних умінь дорослим 

особам, вміння читати й інших умінь особам, які передчасно перервали 

навчання; популярними прикладами інформального навчання є: 

тренінги на робочому місці, за допомогою яких підприємства 

актуалізують і підвищують навички своїх працівників (наприклад, 

навички у галузі інформаційно-комунікаційних технологій); 

систематизовані курси за допомогою Інтернету (наприклад, з 

використанням відкритих освітніх ресурсів), а також курси, які 

сприяють організації громадянського суспільства для своїх членів, 

цільових груп чи суспільства загалом; 

 «неформальне навчання» – це навчання, зумовлене щоденною 

активністю в роботі, у сім'ї чи у вільний час. Воно не є організованим з 

точки зору цілей, часу чи допомоги у навчанні. Неформальне навчання 

може бути незапланованим з боку особи, яка навчається; прикладами 

результатів неформального навчання є навички, здобуті у результаті 

життєвого і професійного досвіду, навички управління проектами чи 

навички у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, здобуті у 

процесі роботи, знання мов та міжкультурні навички, здобуті під час 

перебування в іншій країні, навички у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій, здобуті поза професійною діяльністю, а 

також навички, здобуті у ході волонтерської діяльності, культурних 
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занять, спорту, роботи з молоддю чи діяльності, що виконується вдома 

(наприклад, догляду за дітьми). 

Представлені вище визначення свідчать, що «інформальне навчання» 

спрямоване на дорослих осіб, при чому цей вид освіти можна здійснювати 

індивідуально або груповим чином у межах певних установ. Її можна 

трактувати не лише як доповнення формальної освіти, але і як спосіб 

формування людського капіталу. Цей процес підпорядковується своєрідним 

закономірностям з урахуванням вибраних цілей, особистої залученості, а 

специфіки і потреб конкретної групи осіб, які навчаються. Як невід'ємний 

елемент інформального навчання слід трактувати свідоме та орієнтоване на 

певний зміст самонавчання з використанням відкритих освітніх ресурсів, 

зокрема загальнодоступних цифрових матеріалів. 

Потреба інформального навчання має різні джерела, що зумовлено 

недостатністю формальної освіти, що виражається у невідповідності змісту 

освіти до змінних суспільно-економічних умов загалом або у випадку 

тренера праці – у відсутності можливостей підготовки у системі формальної 

освіти. Проте у будь-якому випадку самостійне управління процесом 

власного навчання вимагає визначення конкретних цілей і термінів їх 

реалізації та засвоєння способу ефективного навчання. 

Нерозв’язаною є проблема визнання результатів інформального 

навчання. У структурі цього процесу можна виокремити етапи, що 

охоплюють: 

 ідентифікацію результатів навчання, здобутих конкретною особою, 

 документацію результатів навчання, здобутих конкретною особою у 

режимі інформального навчання, 

 оцінку результатів навчання, 

 підтвердження результатів навчання у відповідній формі. 

При цьому варто зазначити, що не усі форми визнання спрямовані на 

надання кваліфікації. У цьому контексті оцінка результатів може мати 
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формувальний або підсумковий характер. Формувальна оцінка полягає в 

отриманні зворотної інформації як підстави для визначення напряму 

удосконалення особи, що навчається. Водночас підсумкова оцінка і перевірка 

безпосередньо спрямована на формалізацію і сертифікацію результатів 

навчання за участі установ, що мають право надавати кваліфікацію. У цьому 

випадку рішення щодо перевірки мають відповідати національним рамкам 

кваліфікацій, сумісним з європейськими рамками кваліфікацій. 

Самостійне управління власним професійним розвитком вимагає 

чіткого визначення освітніх цілей і процесу їх досягнення. Доброю теорією, 

що описує ефективний спосіб навчання дорослої особи є концепція, наведена 

у так званому циклі Колба (Experiential Learning Theory). Ця пропозиція 

містить багатоаспектну модель розвитку дорослих, основним елементом якої 

є трактування досвіду як ключової передумови ефективного процесу 

навчання. Прийняття твердження, що у процесі навчання відбувається 

трансформація досвіду, результатом якої є нові аспекти знань, навичок, 

цінностей і пріоритетів, призводить до структуризації процесу навчання, у 

якому виокремлюються циклічно повторювані етапи. Графічне 

представлення цього підходу наведено на рис. 23. 

 

Рис. 23. Цикл Колба 

Джерело: Healey M., Jenkins A.: Kolb’s Experiential Learning Theory and Its 

Конкретний досвід

Рефлексійне 
спостереження

Створення 
абстрактних гіпотез

Активне 
експериментування
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Application in Geography in Higher Education. W:Journal of Geography 99. 2000,  

s. 187. 

 

Представлені на рис. 22 етапи циклу навчання демонструють 

послідовність заходів, пов'язаних з розвитком певних навичок. Навчання у 

цьому режимі забезпечує використання різноманітних методів підготовки, у 

тому числі навчання через працю і на робочому місці, спонукає до 

розмірковувань і забезпечує зворотній зв'язок щодо прогресу у процесі 

навчання. Важливою рисою цього способу освіти є можливість пристосувати 

спосіб навчання до пріоритетів учня і можливість розпочати навчання на 

будь-якому етапі циклу з урахуванням логіки діяльності. 

У випадку тренера праці представлена вище модель навчання може 

бути особливо корисною на кожному етапі професійної кар'єри тренера. 

Специфіка діяльності тренера і необхідність індивідуального підходу до 

підопічних призводять до того, що основою для навчання і професійного 

розвитку тренера праці є конкретний досвід. Водночас рефлексійне 

спостереження забезпечує багатоаспектне трактування конкретного випадку і 

формулювання оригінальної гіпотези щодо певної особи – підопічного 

тренера, якому надається підтримка. Ефективне запровадження прийнятого 

рішення завжди пов'язане з певним ризиком, тому також кожен випадок 

допомоги, яка надається, слід трактувати як елемент чергового циклу, що 

збагачує досвід і зростання професійної компетенції тренера праці. 

Професійна підготовка тренера праці скерована на підтримку осіб зі 

спеціальними освітніми потребами, зокрема, осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Специфіка цієї категорії осіб зумовлює те, що 

тренер праці має здобути особливі компетенції, необхідні для роботи з цими 

особами. Розпочинаючи співпрацю з особами з порушеннями 

інтелектуального розвитку, слід враховувати специфіку цих порушень, які не 

є хворобою, а радше станом розуму, що проявляється через розлади 
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орієнтаційно-когнітивної сфери, тобто у мисленні, розумінні, навчанні і 

творенні понять (Winiarczyk, M., 2012, s. 4). У цій ситуації у стосунках з 

особами з порушеннями інтелектуального розвитку необхідними умовами 

ефективної комунікації є: 

 прийняття, емпатія, щирість, 

 готовність слухати, 

 дозвіл на самовираження, 

 відсутність оцінювання, 

 відсутність нав'язування своєї думки учасникам 

спілкування, 

 пристосування способу комунікації до можливостей 

співрозмовника, 

 однозначність повідомлень, що виражається у відповідності 

вербальної і невербальної інформації (Szymańska-Świętnicka, E., 

Pietrusińska, J., 2012, s. 14). 

Врахування цих умов у стосунках з бенефіціарами підтримуваної 

зайнятості – особами з порушеннями інтелектуального розвитку – означає 

необхідність врахування таких обставин: 

 особам з особливими потребами слід забезпечити легкий 

доступ до інформації, 

 для осіб з особливими потребами освіта впродовж усього 

життя передбачає не лише опанування нових навиків чи професійну 

підготовку, а передусім діяльність заради включення цих осіб у 

суспільство, 

 з огляду на розумові розлади особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку мають проходити навчання частіше, ніж 

інші, 
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 особи з особливими потребами краще знають, що для них 

добре, 

 інформаційні матеріали слід підготувати таким чином, щоб 

вони були доступні для отримувачів (Sikora, J., 2017, s. 119). 

Рекомендації щодо організації прямої взаємодії з особами 

з порушеннями інтелектуального розвитку представлено у додатку П. 

У дидактичних ситуаціях тренер праці має враховувати 

загальноприйняті принципи роботи з дорослими особами з порушеннями 

інтелектуального розвитку, у тому числі: 

 принцип систематичності, який вимагає від тренера праці 

регулярності і послідовності в етапах діяльності,  

 принцип наочності, що полягає в образному представленні 

учасникам тренінгів матеріалу, який обговорюється, 

 принцип поступового нарощування складності, 

 принцип індивідуалізації, 

 принцип свідомої й активної участі, 

 принцип поєднання теорії з практикою. 

Усі перелічені вище фактори слід враховувати у проектуванні 

і реалізації співпраці з підопічними тренера праці і скеруванням на постійне 

професійне вдосконалення, що виражається у розвитку його предметних 

знань, навиків навчання і швидкого аналізу проблем, а що особливо важливо 

– збереження залученості і задоволення від допомоги іншим. 

 

 

6.5. Можливості використання результатів дослідження у 

професійно-педагогічній підготовці тренерів праці 

 

Предметом нашого наукового пошуку став процес підготовки тренерів 

праці до виконання завдань, пов’язаних із впровадженням концепції 
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підтримуваної зайнятості з метою підтримки осіб з особливими потребами, в 

тому числі осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. Важливою 

передумовою цих досліджень стало розуміння підтримуваної зайнятості як 

елемента діяльності з метою соціальної інклюзії осіб, які перебувають під 

загрозою соціальної ізоляції і маргіналізації. Ці заходи можна трактувати як 

невід’ємну складову політики цілісності, що реалізується у країнах – членах 

Європейського Союзу. 

Важливою обставиною у проведених дослідженнях є феномен 

людської праці, який є загальновизнаною основною формою діяльності 

людини, а в теоретичних аналізах визнається базовою антропологічною 

категорією. Така діяльність за допомогою свого особистого творчого впливу 

є ключовою умовою цивілізаційного розвитку людства. Водночас складність 

феномену праці уможливлює висновок, що вона є предметом вивчення 

багатьох наук, а у сфері педагогіки є предметом дослідження її 

субдисципліни – педагогіки праці. Зауважимо, що відносно значення, яке 

виконує праця в житті особистості, завдяки своїм суб’єктним, предметним та 

соціальним функціям, вона є базовою цінністю сучасної людини. Це має 

особливий вплив на осіб, які перебувають під загрозою соціальної ізоляції і 

маргіналізації у ситуації, коли залучення до процесів суспільно організованої 

праці є основним чинником соціальної інтеграції. 

У таких умовах ситуацію осіб, які перебувають під загрозою соціальної 

ізоляції, в тому числі осіб з особливими потребами, доцільно розглядати у 

широкому соціально-політичному й економічному контекстах. Підтримка і 

рівність можливостей цих осіб є завданням цілеспрямованої соціальної 

політики, що концентрується на переході від пасивних моделей соціальних 

трансфертів до активізації осіб, які перебувають під загрозою соціальної 

ізоляції і маргіналізації. У випадку осіб з особливими потребами, в тому 

числі осіб з порушеннями інтелектуального розвитку, способом підтримки з 

метою активізації є підтримувана зайнятість. Обґрунтування цієї концепції, 
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окрім безпосереднього впливу на добробут бенефіціара, має свої соціально-

політичні й економічні виміри. Але базовою цінністю цієї форми зайнятості з 

точки зору особистості є можливість участі у громадському житті, у ситуації, 

коли доступ до ринку праці є базовою умовою соціальної інклюзії. 

Характерною особливістю підтримуваної зайнятості є діяльність 

тренера праці, завданням якого є забезпечення бенефіціарові необхідної 

підтримки на етапі пошуку роботи і у процесі професійної адаптації в рамках 

співпраці з роботодавцем. Ефективна реалізація цих завдань вимагає 

володіння тренером широким спектром компетентностей у сфері співпраці зі 

сторонами підтримуваної зайнятості з урахуванням вимог до формування  

середовища праці. Цій меті підпорядковується спосіб підготовки тренера до 

виконання доручених йому професійних завдань. 

Проведені дослідження, що концентрувались на визначенні методів 

діагностики щодо організації професійного середовища для потреб 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості з урахуванням особливостей 

працівників з порушеннями інтелектуального розвитку, а також на 

обґрунтуванні пропозицій щодо процесу підготовки тренерів праці до 

виконання своїх професійних завдань у цій сфері. 

Дослідницький пошук конкретизувався у вивченні певних проблем, що 

стосувалися підготовки тренерів праці до виконання професійних завдань 

щодо формування виробничого середовища для працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку. З цією метою потрібно було здійснити 

діагностику щодо адаптації середовища праці до потреб цих осіб з 

врахуванням рівня опанування ними комунікативних компетентностей. У 

цьому контексті базовим питанням є надання тренерам праці відповідного 

інструментарію, що уможливлює перевірку організації виробничого 

середовища відповідно до потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості і 

включення цієї проблеми до системи підготовки тренерів праці до виконання 

доручених їм завдань. 
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Визначення методів діагностики з метою адаптації середовища праці до 

потреб працівників з особливими потребами вимагало детального аналізу 

джерел з цієї проблеми і проведення досліджень на підприємствах, на яких 

працевлаштовані особи з особливими потребами. Такі дослідження було 

проведено на 35 підприємствах з використанням методики прямих 

спостережень, що концентрувала увагу на спеціальних вирішеннях щодо 

адаптації робочих місць i шляхів пересування відповідно до потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

Дані, які було отримано у процесі досліджень, вказують на те, що 

особи з порушенням інтелектуального розвитку переважно зайняті на 

робочих місцях, які адаптовані до виконання порівняно простих завдань 

(вони передбачають прості, повторювані професійні дії). Робочі місця 

працівників з особливими потребами розташовані загалом в організованому 

просторі відповідно до виконуваних завдань, а шляхи пересування, які 

забезпечують доступ до соціальних приміщень, туалетів та робочих місць, 

обладнано типовими евакуаційними знаками, а також елементами 

протипожежного захисту відповідно до встановлених правил. Це означає, що 

у випадку працевлаштування осіб з порушеннями інтелектуального розвитку, 

організація матеріального професійного середовища зводиться до 

дотримання стандартів, визначених у загальних нормах відносно 

ергономічного профілювання робочого місця з урахуванням чинних правил 

техніки безпеки і охорони праці. Натомість у сфері організації праці 

першочерговою формою підтримки працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку є участь тренера праці або особи, яка надає 

підтримку, при чому у випадку підтримуваної зайнятості участь тренера має 

обов’язковий характер на етапі професійної адаптації особи з особливими 

потребами. Цікавим вирішенням у цій сфері є застосування посадових 

інструкцій у письмовій формі або формі картинок – піктограм. В результаті 

це означає, що на практиці сфери підтримки працівників з порушеннями 
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інтелектуального розвитку у процесі професійної активізації обмежуються до 

діяльності, яка  визначена положеннями визначених нормативних документів 

щодо загальних вимог у сфері проектування й організації середовища праці 

та правил техніки безпеки і охорони праці. А у випадку підтримуваної 

зайнятості особою, на яку покладено обов’язок підтримки бенефіціарів даної 

форми зайнятості, є тренер праці. 

У такій ситуації тренер праці має отримувати необхідну підтримку у 

формі відповідної підготовки, а також спеціального інструментарію щодо 

формування виробничого середовища своїх підопічних. Потреба наповнення 

цього стандарту змістом, сформована під час процедури оцінювання, яка 

стосувалась способів впровадження стандарту підготовки тренерів праці, 

пов’язана з проблематикою адаптації професійного середовища до потреб 

працівників із спеціальними освітніми потребами була істотною 

передумовою наукового пошуку.  

Необхідний у цій сфері зміст навчання було визначено з урахуванням 

проведеного функціонального аналізу, в рамках якого визначалися ключові 

цілі та зміст, необхідний до набуття необхідних умінь. Вони стосуються 

опрацювання та способів впровадження процедури адаптації професійного 

середовища до потреб працівників з порушеннями інтелектуального 

розвитку. Надійним інструментом підтримки тренера у реалізації цього 

завдання є загальні вимоги i контрольні списки щодо відповідної організації 

праці у цій сфері. 

З огляду на багатоаспектність і складність професійних завдань 

тренерів праці у процесі їх підготовки доцільно врахувати потребу 

унормування від провідного професійного статусу. Важливим способом 

впровадження цієї потреби є докладання зусиль з метою включення 

кваліфікації тренера праці до Інтегрованої системи кваліфікацій. 

З урахуванням проміжних і кінцевих результатів нашого дослідження 

розроблено рекомендації щодо підготовки тренерів праці до виконання 
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завдань, які випливають із концепції підтримуваної зайнятості. 

1. Реалізація доручених тренеру завдань вимагає надання йому 

відповідного інструментарію, що дозволяє ефективно підтримувати 

працедавців у діяльності з метою адаптації виробничого середовища до 

потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості. Таким інструментарієм 

можуть бути розроблені в результаті проведених досліджень й експертного 

оцінювання загальні вимоги до адаптації виробничого середовища до потреб 

працівників з порушеннями інтелектуального розвитку, а також контрольні 

списки, які забезпечують перевірку діяльності, що проводиться з метою 

адаптації виробничого середовища до потреб цих осіб у широкому розумінні. 

Важливим і гнучким інструментом, що синтезує різні аспекти організації 

середовища праці, є перелік пропозицій конкретних вирішень щодо 

організації і обладнання шляхів пересування з урахуванням потреб 

працівників з особливими потребами. Перевагою цього інструменту є 

універсальність його застосування і відкритість щодо можливих змін і 

доповнень. 

2. Впровадження першої рекомендації передбачає введення до програм 

підготовки тренерів праці тем, пов’язаних із адаптацією шляхів пересування i 

робочих місць відповідно до потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості, а 

також комунікативних можливостей осіб з особливими потребами. Ця 

рекомендація є відповіддю на сформульовану у звіті з проекту Improving 

Supported Employment – Neхt Step вимогу стосовно потреби концентрації 

уваги на діяльності щодо способів підтримки роботодавця, а також 

сформованості необхідних компетентностей у фахівців, які керують 

процесами впровадження стандартів підтримуваної зайнятості. 

На виконання цієї рекомендації спрямовуються пропозиції, відповідно 

до яких визначаються рамки підготовки тренерів праці у сфері адаптації 

виробничого середовища до потреб працівників з особливими потребами. Ці 

пропозиції передбачають визначення ключової цілі і віднесених до її 
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реалізації ключових функцій, включаючи необхідні знання і вміння. Вони 

можуть використовуватись для опису результатів навчання, які віднесено до 

певної кваліфікації. 

3. Унормування професійного статусу тренера праці є базовим 

питанням для продуктивного впровадження концепції підтримуваної 

зайнятості. Тренер праці є ключовим суб’єктом у цій діяльності. Водночас 

сфера і специфіка цієї професії спонукає до формулювання пропозиції щодо 

очікуваного рівня визначених для нього кваліфікацій. Зясовано, що тренер 

праці має здобути вищу освіту, принаймні, на рівні бакалавра або отримати її 

в рамках післядипломного навчання. Отримання кваліфікації на вищому рівні 

матиме вирішальне значення у вирішенні питання щодо включення 

кваліфікації до Інтегрованої системи кваліфікацій. 

Запропоновано рекомендації, що визначають послідовність необхідних 

завдань, які доцільно реалізувати з метою забезпечення відповідних умов для 

підготовки тренерів праці до виконання доручених їм професійних завдань. 

Впровадження цих рекомендацій має стати однією з причин стабілізації 

професійної позиції тренерів і підвищення ефективності діяльності на благо 

осіб, що перебувають під загрозою соціальної ізоляції і маргіналізації. 

Запропонована авторська стратегія спрямована на створення умов, які 

сприяють включенню у ритм громадського життя осіб із спеціальними 

освітніми потребами, в тому числі осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку. Основним фактором, який забезпечує ефективність діяльності на 

благо бенефіціарів підтримуваної зайнятості, є функція тренера праці. Це 

зумовлює необхідність удосконалення змісту форм адаптації системи 

підготовки тренерів праці до потреб, пов’язаних із виконанням доручених їм 

професійних завдань. Зауважимо, що це є важливою умовою удосконалення 

цієї системи. 

Складність і багатоаспектність концепції підтримуваної зайнятості 

зумовлює необхідність розроблення моделі комплексного оцінювання, яке 
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проводиться у реальному контексті соціальних процесів з урахуванням 

факторів, що впливають як позитивно, так і негативно на результати 

реалізованого проекту. До критеріїв оцінювання ми відносимо: 

– придатність впроваджуваного проєкту, що відображається у 

досягнутих результатах, визначених цілями проекту; 

– довготривалість досягнутих результатів; 

– ефективність цієї діяльності у контексті співвідношення отриманих 

результатів та відповідних витрат; 

– ефективність, що позначається на рівні досягнення визначених 

цілей. 

Динаміка змін, що відбуваються у цій сфері з метою досягнення 

соціальної цілісності як провідної концепції організації сучасного 

суспільства, зумовлює об’єктивну потребу розроблення програми 

оцінювання. Її можна розглядати як передумову для організації 

дослідницького проєкту, предметом якого має бути постійний моніторинг 

ситуації у сфері ефективності впровадження концепції підтримуваної 

зайнятості. 

Багатоаспектна проблема підтримуваної зайнятості є багатоаспектною, 

що вимагає подальших наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення 

діяльності у цій сфері. У випадку осіб з особливими потребами важливе 

значення має вирішення питань щодо визначених у трудовому законодавстві 

обов’язків стосовно оцінювання професійного ризику або допустимих норм 

праці. Ці питання до цього часу знайшли формальне вирішення стосовно 

інших груп працівників, в тому числі жінок і неповнолітніх. 

Важливою сферою діяльності тренера праці є активна участь у 

підготовці бенефіціара підтримуваної зайнятості до виконання професійних 

завдань на робочому місці. Цю сферу діяльності тренера, що суголосна з 

професійним профілем вчителя – інструктора з професії, також необхідно 

враховувати у процесі підготовки тренера праці. В основу такої підготовки 
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доцільно покласти принципи навчання інструкторів з професії, визначені 

наказом Міністра народної освіти Республіки Польща від 11 січня 2012 р. 

щодо безперервної освіти у позашкільній формі (Вісник Законів за 2012р., 

поз. 186 зі зм.) з використанням вибраних стандартів підготовчого навчання 

до професії вчителя, які є додатком  до наказу Міністра  науки  та  вищої  

освіти  від 17 січня 2012 р. щодо стандартів підготовчого навчання до 

професії вчителя (Вісник Законів за 2012 р., поз. 131). Невід’ємною частиною 

підготовки інструктора з професії є педагогічна підготовка, що охоплює 

заняття з психології, педагогіки і методики, а також методичної практики. У 

цій ситуації потребує доопрацювання методика праці тренера у сфері 

професійної підготовки бенефіціара підтримуваної зайнятості на робочому 

місці. 

У сучасній практиці підтримувана зайнятість набула поширення в 

діяльності громадських організацій, що системно об’єднуються навколо 

Європейської спілки підтримуваної зайнятості. З огляду на зв’язок проєкту 

підтримуваної зайнятості з політикою соціальної цілісності у широкому 

розумінні доцільно розширити можливості щодо проведення діяльності з 

метою включення цього проєкту до організаційної системи державних 

служб зайнятості. Водночас це дозволить внормувати професійний статус 

тренерів праці і забезпечити підготовку такої професійної групи на 

очікуваному рівні, а також полегшить включення професії тренера праці до 

Інтегрованої системи кваліфікацій. 

У Польщі ініціативу у цій сфері було здійснено у парламенті шляхом 

подання проєкту Закону про підтримувану зайнятість. В обґрунтуванні до 

проєкту заявник – міністр сім'ї, праці і соціальної політики  звертає увагу на 

потребу активізувати особливу підтримку тих груп осіб з особливими 

потребами, які мають найбільші труднощі у самостійному пошуку, 

влаштуванні на роботу та збереженні робочого місця. Метою заходів, 

спрямованих на підтримку ухвалення проєкту Закону, є протидія професійній 
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пасивності осіб, які мають особливі труднощі з початком професійної 

активності. Важливою метою Закону є також забезпечення постійного 

характеру фінансування підтримуваної зайнятості. Окрім цього Закон 

уніфікує стандарти надання послуги і визначає часові рамки окремих етапів 

підтримуваної зайнятості. У Законі також визначено умови, які має 

виконувати претендент на посаду тренера праці. Він також запроваджує 

механізми уніфікації стандартів праці тренера праці (Projekt ustawy o 

zatrudnieniu wspomaganym, 2015). 

У вказаному проєкті Закону було охарактеризовано поняття 

підтримуваної зайнятості з урахуванням характерної для цієї форми 

працевлаштування ролі тренера праці й обсягу послуг, які він надає. При 

цьому звернено увагу на залучення тренера до процесу підтримки 

підопічного на етапі професійної адаптації на робочому місці і взаємодії з 

роботодавцем у цій сфері. Представлено також пропозиції періоду 

підтримки, що надається підопічному, та суб'єктів, що надають послугу 

підтримуваної зайнятості у межах загальнодержавної системи. 

В обґрунтуванні вказаного проєкту Закону вказано на необхідності 

правового врегулювання цієї форми підтримки, у тому числі врегулювання 

професії тренера праці, статусу організацій, що надають послугу 

підтримуваної зайнятості, і цільової групи. При цьому наголошується, що 

використання законотворчих рішень дозволить не лише юридично визначити 

підтримувану зайнятість і послуги тренера праці у системі професійної і 

соціальної реабілітації та працевлаштування осіб з особливими потребами, 

але також гарантуватиме постійний характер надання підтримки, яка є 

надзвичайно важливою для успіху співпраці, що ґрунтується на взаємній 

довірі тренера і клієнта – особи з особливими потребами. При цьому 

звернено увагу на те, що наявні організаційні рішення не гарантують 

постійного характеру надання і стабільності фінансування послуг у межах 

підтримуваної зайнятості з огляду на їхній факультативний характер. 
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Водночас наголошується, що запроєктована норма відповідає очікуванням і 

потребам зацікавлених середовищ, передусім – осіб з особливими потребами. 

Після її схвалення підтримувана зайнятість буде обов'язковим завданням, яке 

буде здійснюватися на постійній основі. 

Щодо функцій тренера праці наголошується на його ключовій ролі на 

усіх етапах реалізації послуги підтримуваної зайнятості. Вважається, що 

забезпечення очікуваного рівня послуги, яка надається, вимагає формалізації 

процесу підготовки тренера праці й уніфікації стандартів підготовки таких 

тренерів. При цьому передбачається запровадження державного іспиту на 

тренера праці разом з відповідним сертифікатом. 

Повний текст обґрунтування до проекту закону про підтримувану 

зайнятість міститься у додатку Р – «Основний зміст рішень, передбачених у 

проєкті Закону про підтримувану зайнятість». Варто звернути увагу, що 

положення, які містяться в обґрунтуванні до вказаного проєкту Закону про 

підтримувану зайнятість, значною мірою суголосні з рекомендаціями, 

розробленими у межах нашого дисертаційного дослідження. Дискусійним 

питанням вказаного проєкту є обмеження надання підтримуваної зайнятості 

до обраної групи бенефіціарів. 

Важливою, на нашу думку, проблемою, що має бути предметом 

зацікавлення дослідників є дослідження методологічних засад і генези  

обґрунтування концепції підтримуваної зайнятості. З одного боку, 

бенефіціари цієї форми зайнятості мають схильність до низької самооцінки, 

джерела якої можна виявити в індивідуальних особливостях, а також виявах 

пригнічення з боку оточення. З іншого – працедавці, які знаходяться під 

впливом упереджень, що випливають із стереотипів, пов’язаних із 

сприйняттям осіб з особливими потребами,  не демонструють достатньої 

зацікавленості у працевлаштуванні цієї категорії працівників. Тому важливо 

вивчати ініціативи, спрямовані на покращення ставлення до працівників з 

особливими потребами та подолання негативних стереотипів щодо цієї групи 
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осіб. Йдеться про подолання дискримінації маргіналізованих осіб, які 

перебувають під загрозою соціальної ізоляції шляхом діяльності у різних 

сферах громадської активності. 

У реалізації сучасної соціальної політики доцільно спрямувати зусилля 

на створення умов для соціальної і професійної активізації маргіналізованих 

груп та груп, які перебувають під загрозою бідності. На наше переконання, 

досвід реалізації концепції підтримуваної зайнятості можна ширше 

використовувати у діяльності на користь інших категорій осіб, які 

перебувають під загрозою соціальної маргіналізації. Прикладом таких груп у 

Європейському Союзі є чисельно порівнювальна до групи осіб з особливими 

потребами соціальна група, яка охоплює молодь, що перебуває поза сферою 

зайнятості і освіти (not in employment, education or training – NEET). Ця 

категорія молоді, перебуваючи поза основними сферами соціальної 

активності, спричиняє значні витрати на соціальне забезпечення й водночас 

вона перебуває під загрозою соціальної маргіналізації. У контексті соціальної 

політики ключовою проблемою є реінтеграція цієї групи людей у системі 

освіти та ринку праці. За результатами аналізу, здійсненого під час наукового 

пошуку, доведено, що базовим питанням для молоді, яка знаходиться під 

загрозою опинитися поза навчанням, є підтримка на етапі переходу зі школи 

до професійного життя. На нашу думку, досвід тренера праці, який реалізує 

завдання у сфері підтримуваної зайнятості, можна використовувати у роботі 

з цією групою осіб, яка перебуває під загрозою соціальної маргіналізації. Це 

вимагає проведення відповідного аналізу реальних можливостей адаптації 

системи підтримуваної зайнятості до потреб цієї групи. 

Виокремлені вище дослідницькі сфери не є закритим спектром питань, 

які можуть бути предметом зацікавлення дослідників, які розглядають 

питання впровадження стратегії соціальної цілісності, зокрема концепції  

підтримуваної зайнятості, як способу протидії маргіналізації і соціальній 

ізоляції визначених груп. Дослідження можна проводити на різних рівнях 
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індивідуальної і групової діяльності, в тому числі тих, які стосуються 

диференційованих організаційних й інституційних форм. Складність 

проблеми функціонування сучасного суспільства вимагає застосування 

інноваційних методик для дослідження проблем подолання соціального 

виключення і маргіналізації. 
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ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО РОЗДІЛУ 

 

Ключова роль тренера праці у процесі підтримуваної зайнятості 

зумовлює необхідність аналізу напрямів підготовки тренерів праці до 

практично-професійної діяльності. Передусім постає питання щодо 

законодавчого визнання врегулювання статусу тренерів праці і включення 

цієї кваліфікації до Інтегрованої системи кваліфікацій, яка у Польщі є 

доповненням до Європейських рамок кваліфікацій. За умови прийняття 

запропонованих нами рекомендацій щодо підготовки тренерів праці на 

вищому рівні й отримання відповідного диплому постає питання щодо 

підтвердження надання кваліфікації згідно з шостим рівнем Польської рамки 

кваліфікацій. 

У процесі підготовки тренерів праці до ефективного виконання ними 

професійних завдань доцільно враховувати сукупність чинників, зокрема, 

заповнення прогалини щодо змісту освіти у сфері адаптації виробничого 

середовища до потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості; використання 

методу функціонального аналізу для визначення цього змісту; використання 

інструкцій і контрольних списків як допоміжних інструментів в оцінюванні 

рівня пристосування виробничого середовища особи з легкими 

інтелектуальними порушеннями; включення кваліфікації тренерів праці до 

Інтегрованої системи кваліфікацій. 

У розділі доведено, що обґрунтовані нами загальні вимоги й 

запропоновані контрольні списки є корисними інструментами, шо 

спрямовані на визначення напряму і перевірку завдань щодо адаптації 

виробничого середовища до потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості. 

Перевагою інструментів такого типу є їхня гнучкість та відкритість до 

постійного вдосконалення відповідно до досвіду у цій сфері, а також 

можливість упровадження результатів наукових досягнень у практику. 

Актуальним є впровадження рекомендацій здобуття відповідної 
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кваліфікації тренером праці, а також можливостей їх включення до 

Інтегрованої системи кваліфікацій. Це вимагає об’єднання зусиль, пов’язаних 

із впровадженням процедури здобуття повної кваліфікації, за умови 

врахування наших пропозицій щодо підготовки тренерів праці на вищому 

рівні або часткової кваліфікації для неформальних форм підготовки. Ці 

рекомендації спрямовані на подолання стереотипів щодо ролі працівника, 

який надає підтримку тим, хто її потребує, як волонтера, для якого важливим 

професійним кредо є бажання допомагати іншим. 

У контексті реалізації політики суспільної єдності загалом та реалізації 

концепції підтримуваної зайнятості зокрема постає потреба постійного 

моніторингу поточних соціально-економічних процесів як у 

загальнодержавному масштабі, так і щодо вирішення проблем окремих осіб. 

Адже у процесі підтримуваної зайнятості увага тренера праці зосереджується 

на конкретній особі, що передбачає необхідність врахування в діяльності 

тренера динаміки і змінності умов, характерних для середовища, в якому він 

функціонує, та гнучкості у прийнятті рішень щодо досягнення визначених 

цілей. 

До основних заходів, що забезпечують ефективну професійну 

діяльність та успішну реабілітацію осіб з легкими інтелектуальними 

порушеннями, віднесено адаптацію виробничого середовища до потреб 

бенефіціарів підтримуваної зайнятості. Отримані емпіричні результати 

засвідчують, що у випадку працівників з легкими порушеннями інтелекту 

організація матеріального виробничого середовища спрямовується на 

дотримання стандартів, визначених у загальних нормах щодо ергономічного 

моделювання умов праці з урахуванням чинних норм безпеки і гігієни праці.  

У ситуації, коли тренер праці не володіє рішеннями системного 

характеру, ефективним інструментом забезпечення належної організації 

професійної праці осіб з легкими інтелектуальними порушеннями 

актуальним завданням є врахування загальних вимог щодо пристосування 
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виробничого середовища до потреб таких працівників, а також контрольних 

списків щодо конкретних сфер оцінювання. Підтримка охоплює спектр 

професійних дій з урахування індивідуальних потреб і можливостей 

працівника, обладнання його робочого місця за допомогою посадових 

інструкцій та маркування шляхів пересування, забезпечення підтримки 

тренера праці на етапі адаптації та підготовки фахівців до співпраці з таким 

працівником. Розроблені у межах дослідження контрольні списки є 

тематичними й спрямовуються на оцінювання пристосування робочих місць і 

шляхів пересування до потреб таких працівників, формування їх відносин у 

виробничому середовищі. 

У сучасній соціальній політиці надається перевага принципу відходу 

від прямих соціальних трансферів на користь суспільної і професійної 

активізації маргіналізованих груп та груп, яким загрожує бідність. 

Прикладом таких заходів є запровадження концепції підтримуваної 

зайнятості, яка потребує постійного вдосконалення й адаптації відповідно до 

динамічних змін на ринку праці. Досвід реалізації концепції підтримуваної 

зайнятості доцільно ширше використовувати у діяльності на користь інших 

категорій осіб, які перебувають під загрозою соціальної маргіналізації. 

Прикладом такої групи в Європейському Союзі є соціальна група, що 

охоплює молодь, яка перебуває поза сферою зайнятості і освіти (англ. not in 

employment, education or training – NEET). Ця категорія молоді, будучи 

байдужою до освітньої і професійної діяльності й спричиняє значні витрати 

на соціальне забезпечення й водночас перебуває під загрозою соціальної 

маргіналізації. У цьому контексті ключовою соціальною проблемою є 

інтеграція цієї групи людей з системою освіти та ринком праці шляхом 

надання підтримки на етапі переходу від навчального закладу до реальної 

професійної кар’єри. 

 

Результати дослідження, висвітлені у розділі, представлені у 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. На основі бібліографічного аналізу доведено, що в сучасному 

українському і польському науковому дискурсі актуальною є потреба 

обґрунтування міждисциплінарних засад підготовки тренера праці для 

підтримуваної зайнятості в соціологічних, культурологічних, економічних, 

політичних дослідженнях. Вивчення літературних і документальних джерел 

уможливило висновок, що теоретичні засади проблеми підготовки тренерів 

праці для здійснення підтримуваної зайнятості осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями ґрунтується на концепції функціональності, 

взаємозв’язку педагогічної теорії й практики зі сферами людської діяльності 

(Д. Беннер, Т. Гейніцька-Безвінська), теорії людиноцентристської освіти 

(В. Кремень), ідеї побудови соціально справедливого суспільства (Т. Пікетті), 

концепції суспільної єдності з метою протидії маргіналізації і соціальному 

виключенню (Б. Шацька), теорії аксіологічної спрямованості праці 

(Б. Суходольський), положеннях антропологічного підходу до визначення 

феномена праці (Г. Бьоме) тощо. Бібліографічний аналіз джерел у галузі 

педагогіки, соціології, економіки тощо довів необхідність обґрунтування 

теоретичної основи проблеми підтримуваної зайнятості осіб з 

інтелектуальними порушеннями тренерами праці та потребу удосконалення 

цілеспрямованої підготовки цієї категорії осіб з метою ефективного 

виконання професійних функцій з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

Польщі: спрямованість на подолання соціальної маргіналізації, нівелювання 

соціального виключення осіб з легкими інтелектуальними порушеннями, 

утвердження пріоритетів людської гідності, соціальної рівності, зникнення 

соціальної дискримінації. 

2. Поняття праці людини є антропологічною категорією та проблемою 

педагогіки праці й професійної педагогіки. У сучасному науковому дискурсі 

феномен праці є об’єктом вивчення філософської антропології, соціології, 
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психології праці, економіки, культурології тощо. В контексті антропології 

праця визначається як філософська категорія, в якій акумульовано 

практично-екзистенційні аспекти людського буття, що знайшли втілення в 

концепції суверенної людини Г. Бьоме, у теорії людської активності 

Л. фон Мізеса, теорії зв’язку між доходами від праці і капіталу в 

постіндустріальному суспільстві Т. Пікетті тощо. Відповідно до цих теорій 

ключовими ідеями є побудова життєвої стратегії осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями з урахуванням сенсу життя, можливостей 

ефективної організації праці на гуманістичних засадах з метою їх успішної 

соціальної інтеграції. Для такої людини праця є ключовою умовою 

самоствердження, відчуття повноцінності у сучасному суспільстві, а також 

чинником самореалізації у професійній діяльності, мотиваційним аспектом 

моделі поведінки. Синтез положень філософської антропології й психології 

праці уможливив обґрунтування положення щодо трактування праці як 

історично диференційованої й змінної категорії, що реалізується на різних 

етапах професійної життєдіяльності людини шляхом перетворення 

природних ресурсів та їх пристосування до потреб особистості з урахуванням 

економічної цінності, що виявляється у фінансовому вимірі, в також 

розвитку творчого потенціалу для самореалізації тощо. У педагогіці праці і 

професійній педагогіці феномен праці передбачає врахування положень 

теорії людського капіталу, що виявляється в якостях, уміннях фахівців 

підвищувати ефективність виробництва, усвідомлювати цінність людських 

ресурсів і користуватися можливостями самоствердження у професії. 

Професійна праця розглядається науковцями в контексті оволодіння 

життєвою компетентністю, необхідною для забезпечення гідного життя, 

мотивації професійної реалізації. З урахуванням положень психології праці 

як субдисципліни психологічної науки важливим є трактування праці як 

цілеспрямованої діяльності людини на основі поєднання комплексу фізичних 

і розумових дій спрямованих на формування особистості, творче 
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перетворення середовища у міждисциплінарній взаємодії компонентів 

системи «виховання – праця», реалізації ідей концепцій «освіта для праці», 

«освіта через працю». Обґрунтовано положення щодо концептуальності 

застосування моделі трудових вимог та ресурсів за А. Баккером й 

Е. Демеронті (Job Demands- Resources Model) у сфері підтримуваної 

зайнятості осіб з легкими інтелектуальними порушеннями як основного 

напряму професійної діяльності тренера праці з метою попередження 

маргіналізації та соціального виключення різних категорій населення. 

Залучення осіб з легкими інтелектуальними порушеннями до суспільно 

корисної діяльності має також терапевтичний характер й відповідно 

соціотерапевтичний вплив, що сприяє ефективній організації виробничого 

середовища, утвердженню поведінково-когнітивної парадигми на 

виробництві та реалізації ідей гуманістичної педагогіки.  

3. Підтримувана зайнятість як сфера діяльності тренера праці, 

компетентність якого є вирішальною у підтримці бенефеціарів, уникнення їх 

маргіналізації і соціального виключення. У підготовці тренера до виконання 

професійних функцій необхідно враховувати багатоаспектний характер 

підтримуваної зайнятості в освітньому, економічному та політичному 

вимірах. З’ясовано, що концепція підтримуваної зайнятості сформувалася на 

межі 70–80-х років ХХ ст. у США і Канаді як спосіб підтримки осіб з 

порушеннями інтелекту, а пізніше – й інших груп, яким загрожує 

маргіналізація на ринку праці, з подальшою можливістю постійної занятості 

на відкритому ринку праці.  

Наприкінці ХХ століття засновано багато організацій, які займаються 

цими проблемами, у тому числі Європейський Союз підтримуваної 

зайнятості (англ. European Union of Supported Employment) у 1993 р. 

підтримувану зайнятість у документах цієї організації визначено як надання 

підтримки особам з особливим потребами та іншим групам виключених осіб 

з метою їх забезпечення та «отримання оплачуваної зайнятості на відкритому 
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ринку праці». Відповідно до цього визначення бенефіціарами підтримуваної 

зайнятості є передусім люди з особливими потребами з різними видами і 

ступенями неповноцінності, а також особи, яким загрожує соціальне 

виключення, та роботодавці. Ця концепція спрямована на дотримання норм 

Конвенції прав неповносправних осіб (2006), Резолюції Європейського 

Парламенту щодо впровадження європейської стратегії у сфері 

неповносправності (2017/2127(INI)), Хартії основних прав (2000) з метою 

уникнення дискримінації, маргіналізації, соціального виключення осіб з 

особливими потребами. Законодавчі ініціативи послідовно втілюються у 

концепції інклюзивного розвитку, яка в країнах Європейського Союзу 

реалізується у процесі впровадження моделі сталого розвитку, метою якого є 

досягнення суспільної єдності. У Польщі концепція підтримуваної зайнятості 

різних категорій населення реалізується завдяки діяльності Польської 

федерації підтримуваної зайнятості, а також Державного фонду реабілітації 

осіб з особливим потребами. 

4. Функції та компетентності тренера праці пов’язані з професійною 

діяльністю спрямованою на забезпечення підтримуваної зайнятості осіб з 

інтелектуальними порушеннями. Основним завданням тренера є надання 

підтримки бенефіціару в пошуку постійного працевлаштування й адаптації у 

виробничому середовищі та співпраця з роботодавцем у сфері впровадження 

і пристосування до праці працівника з особливими потребами. Роль тренера 

праці у процесі підтримуваної зайнятості визначається послідовністю 

заходів, які він має реалізовувати під час виконання своїх професійних 

завдань. Ці завдання охоплюють передусім пристосування виробничого 

середовища до можливостей працевлаштованого працівника – бенефіціара 

підтримуваної зайнятості. Тренер праці має оволодіти компетентностями, 

характерними для вчителя – інструктора з практичного професійного 

навчання, особистого тренера, а у випадку бенефіціарів підтримуваної 

зайнятості з легкими порушеннями інтелекту – олігофренопедагога. Важливо 
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використовувати у професійній діяльності тренера праці положення 

андрагогіки, андрагогіки праці, що передбачає врахування особливостей 

дорослих осіб, професійного і соціального досвіду, можливостей 

особистісної самостійності та здатності до самовиховання. В основу 

діяльності тренера праці покладено стандарт підтримуваної зайнятості, 

розробленого Європейським Союзом підтримуваної зайнятості. Згідно з ним 

визначено п’ять етапів, що охоплюють залучення бенефіціара підтримуваної 

зайнятості; створення професійного профілю; пошук робочого місця; 

залучення роботодавців; підтримка на робочому місці і поза ним 

Критеріями оцінювання ефективності діяльності тренера праці 

відповідно до концепції Європейського Союзу підтримуваної зайнятості є: 

отримання особою, яка потребує підтримки, працевлаштування на 

відкритому ринку праці й утримання цього робочого місця як мінімум 

впродовж шести місяців, в належних умовах без дискримінації; 

пристосування робочого місця до потреб працівників, що уможливлює 

професійний розвиток працівника і виконання роботи в умовах, що 

відповідають вимогам безпеки і гігієни праці; сприйняття бенефіціара 

підтримуваної зайнятості як цінного й інтегрованого у коло співробітників 

члена виробничого колективу (Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, 

2013). Компетентнісний профіль тренера праці поєднує сукупність 

компетентностей, зокрема особистих, соціальних, когнітивних і виконавчих.  

5. Обґрунтовано положення щодо структурування змісту професійно-

педагогічної підготовки тренерів праці з урахуванням потреб осіб з легкими 

інтелектуальними порушеннями, що зумовлено особливостями реалізації 5-

етапної моделі підтримуваної зайнятості. Зміст психолого-педагогічної 

підготовки у сфері підтримуваної зайнятості спрямовується на формування 

компетентностей згідно з концепцією підготовки тренерів праці, відповідно 

до концепції Європейської спілки підтримуваної зайнятості, що охоплює 

технічні, ергономічні та організаційні питання адаптації бенефеціарів до 
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виробничого середовища. На основі функціонального аналізу, імплементації 

положень Трудового кодексу Республіки Польща, що відповідають директиві 

№ 89/391/EWG щодо підвищення безпеки і покращення здоров’я працівників 

під час роботи, а також рекомендацій Ради Європи № 86/379/EWG щодо 

зайнятості осіб з особливими потребами у країнах-членах було визначено 

ключову ціль, функції та спроектовано тематику змісту психолого-

педагогічної підготовки тренерів праці. Основною метою є набуття 

тренерами праці умінь щодо розроблення стратегії і здійснення завдань з 

метою адаптації професійного середовища до потреб осіб з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку. Визначено такі ключові функції, 

як: розроблення стратегій, які стосуються адаптаційної діяльності у сфері 

організації виробничого середовища для таких осіб; створення необхідних 

умов для належної комунікації у виробничому середовищі; співпраця з 

працедавцем, спрямована на забезпечення особі з легкими порушеннями 

інтелектуального розвитку тривалої зайнятості на виробництві. 

Запропоновано інноваційні підходи до структурування змісту 

психолого-педагогічної підготовки тренера праці відповідно до концепції 

проєкту Improving Supported Employment – Next Step, згідно з яким 

передбачено вивчення таких тематичних модулів: підтримувана зайнятість та 

її аксіологічні основи; тренер праці – компетентнісний профіль, завдання у 

процесі п’яти кроків підтримуваної зайнятості, етичний кодекс тренера праці, 

організаційні умови роботи тренерів; підтримка осіб з особливими потребами 

з метою планування і розвитку кар’єри, створення професійного профілю; 

модель робочого коучингу – тренер і коучинг у процесі; правові аспекти 

зайнятості осіб з особливими потребами; маркетинг підтримуваної зайнятості 

у взаємовідносинах з працедавцями; підтримка у пошуках роботи, 

знаходження підприємства для працевлаштування та залучення працедавців; 

підтримка на робочому місці і поза ним; формування команди; підтримка 

клієнта з особливими потребами на кожному етапі підтримуваної зайнятості 
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та підсумки. 

6. Здійснено фокус-дослідження проблеми працевлаштування осіб з 

легкими інтелектуальними порушеннями з метою виявлення особливостей 

адаптації виробничого середовища до потреб бенефіціарів підтримуваної 

зайнятості. Учасниками фокус-інтерв’ю були тренери праці, які працюють у 

провідних центрах для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. Це 

зумовлено їхніми знаннями щодо реальних рішень у сфері адаптації 

виробничого середовища до потреб працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку. Вивчалися пропозиції на ринку праці для осіб з 

легкими інтелектуальними порушеннями з урахуванням Каталогу 

професійної діяльності, представленому організацією Centrum DZWONI – 

Центру професійного консультування та підтримки осіб з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку. Схарактеризовано робочі місця для 

осіб з легкими порушеннями інтелекту за галузевою системою. 

Запропоновані рекомендації враховано у «Загальних вимогах щодо 

проєктування об’єктів, приміщень та робочих місць для осіб з обмеженими 

можливостями із особливими потребами», розроблених Центральним 

інститутом охорони праці – Державним дослідницьким інститутом  В них 

викладено вимоги до працівників з порушеннями інтелектуального розвитку 

на робочих місцях відповідно до класифікації професій та спеціальностей для 

потреб ринку праці у різних професійних групах (офісні працівники; 

фермери, садівники, лісівники та рибалки; промислові працівники та 

ремісники, виконавці простих робіт). 

Результати дослідження щодо організації праці осіб з легкими 

порушеннями інтелектуального розвитку підтвердилися під час фокус-

інтерв’ю з тренерами праці, зайнятих у провідних центрах, що працюють для 

осіб з особливими потребами (Центр DZWONI та Товариство «Відкриті 

двері». Серед учасників інтерв’ю були інструктори, які здійснювали 

підготовку осіб з особливими потребами до професійної діяльності в умовах 
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конкретного робочого місця та мали можливість дізнатися про умови праці 

таких осіб на різних робочих місцях та на різних посадах.  

Результати фокус-дослідження засвідчили: для технічної адаптації 

застосовуються універсальні підходи до всіх працівників; найпоширенішим 

підходом є діяльність тренера праці, підготовка особи з особливими 

потребами до здійснення професійної діяльності; менш поширеним типом 

підтримки є визначення серед працівників підприємства тих, які 

надаватимуть підтримку працівникам з легкими інтелектуальними 

порушеннями в їхній професійній діяльності; використовуються письмові 

або символічні (піктографічні) посадові інструкції переважно в закладах 

громадського харчування та великих супермаркетах; робочі місця обладнано 

нескладними інструментами; у сфері соціальних відносин у професійному 

середовищі учасники фокус-інтерв’ю не виявили діяльності, яка сприяла б 

працівникам з порушеннями інтелектуального розвитку у міжособистісному 

спілкуванні; учасники інтерв’ю вказали на такі потреби осіб з 

інтелектуальними порушеннями, як: необхідно дотримуватись принципу 

цілеспрямованої підготовки працівника з порушеннями інтелектуального 

розвитку до професійної діяльності (завдань), що здійснюється тренером 

праці або особою, яка надає підтримку, і призначається працедавцем; 

безпосередній керівник працівника з легкими інтелектуальними 

порушеннями має бути підготований до комунікації; однією з умов 

ефективної діяльності такого працівника в професійному середовищі є 

підготовка фахівців підприємств до комунікації та надання їм необхідної 

допомоги. 

З урахуванням характеру та специфіки професійних завдань таких 

працівників доцільно підготувати відповідні рекомендації, котрі б 

ілюстрували вид діяльності та порядок їх виконання (функціональні 

піктограми); чітко окреслені маршрути пересування на підприємстві для 

працівників з легкими порушеннями інтелектуального розвитку на основі 
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зібраного емпіричного матеріалу; здійснено попередню діагностику щодо 

формування виробничого середовища з урахуванням потреб таких 

працівників. Тренер праці забезпечує виведення на ринок праці та успішну 

професійну адаптацію осіб з особливими потребами до професійної 

діяльності. 

7. Розроблено методичні рекомендації щодо професійної підготовки і 

діяльності тренерів праці. Багатоаспектна проблематика підтримуваної 

зайнятості є сферою, що вимагає подальших наукових досліджень, 

спрямованих на вдосконалення діяльності тренерів праці у цій сфері. 

Методичними рекомендаціями представлено: 1) надання тренеру праці 

відповідного інструментарію, що уможливлює ефективну підтримку 

працедавців у діяльності з метою адаптації виробничого середовища до 

потреб бенефіціарів підтримуваної зайнятості (обґрунтовано загальні вимоги 

до адаптації виробничого середовища до потреб працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку, а також контрольні списки, які забезпечують 

перевірку діяльності, що проводиться з метою адаптації виробничого 

середовища до потреб цих осіб; перелік пропозицій для прийняття 

конкретних рішень щодо організації й обладнання шляхів пересування з 

урахуванням потреб працівників з особливими потребами); 2) введення до 

програми підготовки тренерів праці тем, пов’язаних із адаптацією шляхів 

пересування i робочих місць відповідно до потреб бенефіціарів 

підтримуваної зайнятості, а також комунікативних можливостей осіб з 

особливими потребами; впровадження стандартів підтримуваної зайнятості; 

визначення ключових цілей та основних функцій, включаючи необхідні 

знання й уміння; 3) законодавче визначення статусу тренера праці з метою 

реалізації концепції підтримуваної зайнятості; здобуття кваліфікації вищого 

рівня з метою вирішення питання щодо їх введення до Інтегрованої системи 

кваліфікацій. В рекомендаціях викладено послідовність завдань, які доцільно 

реалізовувати з метою забезпечення відповідних умов для підготовки 
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тренерів праці до виконання ними виробничих завдань. Впровадження цих 

рекомендацій має стати однією з умов стабілізації професійної позиції 

тренерів і підвищення ефективності їхньої діяльності на благо осіб, що 

перебувають під загрозою маргіналізації і соціальної ізоляції. 

До перспектив подальших досліджень віднесено: соціально-педагогічні 

засади реалізації концепції підтримуваної зайнятості інших категорій 

працівників, зокрема жінок і неповнолітніх; дидактичні умови використання 

досвіду підтримуваної зайнятості у державній службі зайнятості населення; 

теоретичне обґрунтування змісту професійної й методики професійної 

підготовки тренерів праці; порівняльно-педагогічне дослідження професійної 

підготовки тренерів праці в європейських країнах. 
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Додаток А 

ДИДАКТИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІЛОТНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДУ ТРЕНЕРА ПРАЦІ 

 

1. Рамковий план первинного пілотного навчання для претендентів на 

посаду тренера праці  

№ Назва модулю Форма занять 

і кількість годин 

1.  Характеристика неповносправності 

з особливим урахуванням порушень 

інтелектуального розвитку 

Лекція – 5 год. 

2.  Методологічні основи формування 

комунікативних компетенцій осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку 

Лекція – 3 год. 

3.  Формування комунікативних компетенцій 

осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку 

Вправи – 7 год. 

4.  Компетенції тренера праці Лекція – 3 год. 

5.  Етапи взаємодії тренера праці при 

реалізації підтримуваної зайнятості 

Практичні заняття 

– 7 год. 

6.  Пристосування робочого середовища до 

потреб працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

Лекція – 2 год. 

Практичні заняття 

– 3 год. 

Разом Лекція – 13 год. 

Практичні заняття 

– 17 год. 

 

2. Програма навчання 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ 

I. Назва тренінгу: Первинне пілотне навчання для претендентів на 

посаду тренера праці. 

II. Тривалість тренінгу: 30 очних годин 

III. Учасники: Претенденти на посаду тренера праці 

IV. Цілі тренінгу: 

1. Підготовка претендентів на посаду тренера праці до 

підтримуваної зайнятості, з особливим урахуванням осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

2. Підготовка учасників тренінгу до взаємодії з особами з 

особливими потребами у ході навчання та на робочому місці. 

3. Пояснення учасникам тренінгу потреб осіб з особливими 

потребами, які слід враховувати у ході навчання таких осіб на 
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робочому місці та у процесі адаптації у професійному 

середовищі. 

 

V. Особливі предметні проблеми: 

1. Сучасна термінологія у галузі неповносправності. 

2. Характеристика найбільш поширених видів неповносправності. 

3. Кількісні показники наявності неповносправності у Польщі 

порівняно зі світовою статистикою. 

4. Детальна характеристика порушень інтелектуального розвитку, з 

особливим акцентом на порушеннях легкого та середнього 

ступенів. 

5. Суть спілкування та способи спілкування з людьми 

з порушеннями інтелектуального розвитку. 

6. Навчальні методи та ресурси, корисні для проведення навчання з 

людьми з особливими потребами. 

7. Ідея підтримуваної зайнятості. 

8. Етапи взаємодії тренера з особами з порушеннями 

інтелектуального розвитку у ході реалізації підтримуваної 

зайнятості. 

9. Компетенції тренера, необхідні для здійснення заходів щодо 

підтримки осіб з порушеннями інтелектуального розвитку у 

виконанні професійної роботи. 

10. Взаємодія тренера з роботодавцем при реалізації підтримуваної 

зайнятості. 

11. Передумови, що становлять підставу для пристосування 

робочого середовища і робочих місць до потреб осіб 

з порушеннями інтелектуального розвитку. 

12. Інструкції та контрольні списки, які стосуються формування 

професійного середовища осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку, як допоміжні інструменти тренера праці. 

 

VI. Результати навчання: 

1. Знання: 

 слухач володіє основною термінологією, яка стосується 

неповносправності, з особливим урахуванням порушень 

інтелектуального розвитку, 

 слухач усвідомлює потреби осіб з особливими потребами, 

зумовлені типом неповносправності, зокрема, в осіб 

з порушеннями інтелектуального розвитку, 

 слухач знає принципи і способи спілкування з особами з 

порушеннями інтелектуального розвитку, 

 слухач розуміє специфіку навчання – учіння осіб 

з порушеннями інтелектуального розвитку, 
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 слухач знає ідею підтримуваної зайнятості й етапи 

взаємодії у процесі підтримуваної зайнятості з особою 

з порушеннями інтелектуального розвитку, 

 слухач знає типові потреби особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку і знає, як їх враховувати у 

процесі навчання і професійної адаптації такого 

працівника, 

 слухач знає зміст інструкцій і контрольних списків щодо 

пристосування робочого місця до потреб працівників 

з порушеннями інтелектуального розвитку. 

2. Уміння: 

Слухач вміє: 

 спілкуватися з особами з порушеннями інтелектуального 

розвитку і пристосовувати спосіб спілкування до рівня 

неповносправності, 

 розробити стратегію підтримки особи з особливими 

потребами у пошуку працевлаштування і професійної 

адаптації у робочому середовищі, 

 організувати і здійснити повний процес підтримуваної 

зайнятості, 

 організувати і здійснити процес підготовки особи з 

особливими потребами до реалізації професійних завдань, 

 взаємодіяти з роботодавцем в організації шляхів 

комунікації та робочого місця та у процесі професійної 

адаптації відповідно до потреб особи з особливими 

потребами. 

3. Соціальні компетенції: 

 слухач вміє взаємодіяти як з особами з порушеннями 

інтелектуального розвитку, так і з роботодавцями, 

з особливим урахуванням безпосередніх співробітників 

особи з особливими потребами. 

VII. Оцінка навчання. 

 

Додаток розроблено автором. 
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Додаток Б 

Таблиця 5. 

Норми цивільного права у сфері дієздатності 

Рівень 

обмеження 

дієздатності 

Кого стосується або 

може стосуватися 

обмеження 

Наслідки 

обмеження 

Соціальна 

підтримка, що 

вимагається законом 

Часткове 

обмеження 

дієздатності 

- стосується кожного 

неповнолітнього у 

віці від 13 до 18 років 

(ст. 15 ЦК) 

- стосується 

дорослих осіб, які 

були визнані частково 

недієздатними на 

підставі рішення суду 

з приводу психічної 

хвороби, вад 

розумового розвитку 

чи іншого виду 

психічних відхилень, 

зокрема, алкоголізму 

чи наркоманії, якщо 

стан цієї особи не 

становив підґрунтя 

для повного 

позбавлення 

дієздатності, проте 

визначено, що 

необхідною є 

допомога для ведення 

її справ (ст. 16 пар. 1 

ЦК)  

 

Для чинності 

правочину, згідно з 

яким особа з 

обмеженою 

дієздатністю бере на 

себе певні 

зобов’язання або 

розпоряджається 

своїм правом, 

потрібна згода її 

законного 

представника (див. 

колонку поруч). 

 

Чинність договору, 

укладеного особою з 

обмеженою 

дієздатністю без 

необхідної згоди 

законного 

представника, 

залежить від 

підтвердження 

договору цим 

представником. 

 

Якщо особа з 

обмеженою 

дієздатністю сама 

здійснила 

односторонній 

правочин, для якого 

законом вимагається 

згода законного 

представника, то цей 

правочин недійсний.  

Особа з обмеженою 

дієздатністю може 

окрім цього: 

- без згоди законного 

представника 

укладати договори, 

Особу з обмеженою 

дієздатністю у сфері, 

що виходить за 

автономні рамки, 

представляє законний 

представник. У 

випадку 

неповнолітніх – це 

батьки або опікуни. 

Для дорослої особи, 

яку було визнано 

частково 

недієздатною, 

встановлюється опіка 

– правочини такої 

особи, що виходять за 

автономні рамки, 

підтверджує опікун. 

 

Опікун чи куратор 

також підлягають 

законодавчим 

обмеженням – вони 

зобов’язані отримати 

дозвіл опікунського 

суду з усіх основних 

питань, які 

стосуються особи чи 

майна підопічного 

(ст. 156 

Кодексу про сім’ю та 

піклування). 

 

Крім того, особі, яку 

було визнано частково 

недієздатною, суд 

може призначити 

тимчасового радника, 

якщо вважатиме за 

необхідне захистити її 

особу чи майно (пар. 1 

ст. 548 Цивільно- 
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що належать до 

договорів, які 

зазвичай 

укладаються щодо 

дрібних поточних 

питан повсякденного 

життя; 

- особа з обмеженою 

дієздатністю може 

без згоди законного 

представника 

розпоряджатися 

своїм заробітком, 

окрім ситуацій, коли 

опікунський суд з 

огляду на важливі 

причини вирішить 

інакше; 

- якщо законний 

представник особи з 

обмеженою 

дієздатністю віддав 

їй певні майнові 

предмети для 

вільного вжитку, ця 

особа отримує повну 

дієздатність що 

правових дій, які 

стосуються цих 

предметів (окрім 

випадків, коли для 

таких дій 

недостатньою є 

згода самого лиш 

опікуна) 

(ст. 17 – 22 ЦК) 

 

процесуального 

кодексу). 

Відсутність 

(позбавлення) 

дієздатності 

- стосується кожного 

неповнолітнього у 

віці до 13 років 

- стосується осіб, які 

були визнані частково 

недієздатними на 

підставі рішення 

суду, якщо 

встановлено, що 

внаслідок психічної 

хвороби, вад 

розумового розвитку 

чи іншого виду 

Правочин, 

здійснений 

позбавленою 

дієздатності особою, 

є нікчемним – не 

породжує правових 

наслідків і не може 

враховуватися 

жодним державним 

органом, у тому 

числі судом. 

Виняток стосується 

лише договорів, які 

Позбавлену 

дієздатності особу 

завжди представляє 

законний представник. 

У випадку 

неповнолітніх – це 

батьки або опікуни. 

Для позбавленої 

дієздатності особи суд 

встановлює опіка, 

окрім випадків, коли 

особа ще перебуває 

під опікою батьків. 
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психічних відхилень, 

зокрема, алкоголізму 

чи наркоманії, вони 

не можуть керувати 

своєю поведінкою 

(ст. 13 пар. 1 ЦК) 

зазвичай 

укладаються щодо 

дрібних поточних 

питань 

повсякденного 

життя – такий 

договір набуває 

чинності у момент 

його виконання, 

окрім випадків, коли 

це призводить до 

виразного завдання 

шкоди позбавленій 

дієздатності особі. 

Опікун також підлягає 

юридичним 

обмеженням – він 

зобов’язаний 

отримати дозвіл 

опікунського суду з 

усіх важливих питань, 

які стосуються особи 

чи майна підопічного 

(ст. 156 Кодексу про 

сім’ю та піклування). 

Крім того, особі, щодо 

якої подано заяву про 

позбавлення 

дієздатності, суд може 

призначити 

тимчасового радника, 

якщо вважатиме за 

необхідне захистити її 

особу чи майно (пар. 1 

ст. 548 Цивільно- 

процесуального 

кодексу). 

 

Джерело: Систематизовано автором на основі чинного законодавства 

Республіки Польща. 
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Додаток В 

Таблиця 9. 

Економічна активність осіб з особливими потребами у 

працездатному віці відповідно до освіти 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 

 

 

Загалом 

 Професійно активні  

 

П

Профе-

сійно 

пасивні 

 

 

Коефі- 

цієнт 

профе- 

сійної 

актив- 

ності 

 

 

 

Пока- 

зник 

зайня- 

тості 

 

 

 

 

Рівень 

безро- 

біття 

 

 

разом 

 зайняті  

 

 

б

безро

бітні 

 

 

р

азом 

Робоче 

навантаження 

 

п

повна 

ставка 

 

неповна 

ставка 

у тисячах у % 

IV квартал 2018 

ЗАГАЛОМ 1645 465 427 332 95 38 1180 28,3 26,0 8,2 

Вища освіта 138 89 84 68 16 5 8 64,5 60,9 5,6 

Технікум i 

середня 

професійна 

освіта 

 

349 

 

132 

 

124 

 

99 

 

25 

 

8 

 

217 

 

37,8 

 

35,5 

 

6,1 

Середня 

загальна 

освіта 

113 46 40 35 6 6 67 40,7 35,4 13,0 

Професійна 

школа 

662 152 141 106 35 11 511 23,0 21,3 7,2 

Базова освіта 46 3 1 - 1 2 43 6,5 2,2 66,7 

Початкова, 

неповна 

початкова, 

без шкільної 

освіти 

337 43 37 24 13 6 293 12,8 11,0 14,0 

Джерело: Головне управління статистики РП. 
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Додаток Г 

Таблиця 10. 

Шкала для оцінювання рівня комунікативних умінь 

Рівень 

оцінки 

Характеристика рівня 

комунікативних умінь 

Показник у 

Процентах 

1 Ніколи не демонструє компетентностей у даній 

сфері 

0% 

2 Лише з допомогою особи, яка надає підтримку 

демонструє компетентності у даній сфері 

25% 

 

3 

Подекуди (за умови відповідної підтримки, 

скерування або контролю з боку іншої особи, 

часом самостійно) 

демонструє компетентності у даній сфері 

 

50% 

4 Часто демонструє компетентності у даній сфері 75 % 

5 Завжди демонструє компетентності у даній сфері 100% 

Джерело: Nowak, A., Kobylacka-Sikora, K., 2013. Indywidualny Arkusz 

Kompetencji Komunikacyjnych. Projekt.  
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Додаток Ґ 

Таблиця 11. 

Рівні комунікативних компетентностей осіб з порушенням 

інтелектуального розвитку 

Рівень 

компетентності 

Характеристика рівня комунікативних 

компетентностей осіб з порушенням 

інтелектуального розвитку 

I Ніколи не демонструє компетентностей у даній сфері 

 

II 

Власні комунікативні компетентності не забезпечують 

ефективної комунікації особи у професійному середовищі 

і на шляху до праці, навіть за умови надання допомоги з 

боку оточення. 

 

 

III 

Власні комунікативні компетентності забезпечують 

ефективну комунікацію особи в професійному середовищі 

і на шляху до праці за умови надання значної допомоги з 

боку оточення, тобто, 

повторення інформації, а у випадку необхідності 

використання додаткових форм інформування, таких як 

слово, жест, малюнок, а у випадку необхідності наведення 

додаткових прикладів. 

 

 

IV 

Власні комунікативні компетентності забезпечують 

ефективну 

комунікацію особи в професійному середовищі і на шляху 

до праці за умови надання помірної допомоги з боку 

оточення, тобто, повторення інформації, а у випадку 

необхідності використання 

додаткових форм інформування, таких як слово, жест, 

малюнок. 

 

V 

Власні комунікативні компетентності забезпечують 

ефективну комунікацію особи в професійному середовищі 

і на шляху до праці за умови надання мінімальної 

допомоги з боку оточення, наприклад, повторення 

інформації. 

Джерело: опрацювання автора. 
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Додаток Д 

 

БЛАНК ОБСЕРВАЦІЇ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ 

 

 

Об'єктом обсервації є середовище праці особи з порушенням інтелекту. 

Фактографічний матеріал, отриманий у цих дослідженнях, буде використано 

до підготовки оцінки у сфері підготовки робочого середовища до потреб 

працівників з порушеннями інтелекту та розробки інструкція для тренерів 

праці і контрольних списків, які стосуються пристосування робочого 

середовища для цих осіб. 

Здійснена обсервація має характер контрольованої обсервації, що полягає у 

системній реєстрації важливих з точки зору поставлених дослідницьких 

цілей фактів. У випадку цього дослідження увага зосереджується на способі 

організації середовища праці на підприємствах, що діють на вільному ринку 

праці, де працевлаштовані працівники з порушеннями інтелекту. 

 

Бланк обсервації робочого середовища осіб з порушеннями інтелекту 

 

1. Характеристика підприємства 

(тип і розмір підприємства, галузь, розташування, вільний або закритий 

ринок праці)  

……………………………………………………………………………………… 

2. Опис робочого місця 

(назва робочого місця, розташування цього місця на території підприємства, 

оснащення робочого місця – інструменти, пристрої, матеріали) 

……………………………………………………………………………………… 

3. Обсяг обов'язків 

(тип професійних дій на робочому місці) 

……………………………………………………………………………………… 

4. Опис шляхів сполучення 

(характеристика шляхів переміщення особи з порушенням інтелекту у рамках 

здійснюваних професійних дій з особливим урахуванням рішень, скерованих 

до цієї групи працівників) 

……………………………………………………………………………………… 

5. Спеціальні рішення, які оптимізують роботу осіб з порушеннями 

інтелекту 

(пристосування робочого місця до потреб особи з порушенням інтелекту) 

……………………………………………………………………………………… 

6. Фотодокументація 

(відповідно до вказаних вище 

категорій)…………………………………………………………………  
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Додаток Е 

 

Таблиця 13 

Економічна активність осіб із особливими потребами у віці 16-ти і 

більше років відповідно до рівня порушень 

 

 

Рівень 

інвалідно

сті 

 

Загалом 

Професійно активні  

Професійно 

пасивні 

Коефіцієнт 

професійної 

активності 

 

Показник 

зайнятост

і 

 

Рівень 

безробіття 
 зайняті 

разом разом У вимірі робочого 

часу 

повного неповного 

у тисячах у % 

Загалом 3222 545 482 363 118 2677 16,9 15 11,6 

Особи із 

висновком 

щодо 

значного 
рівня 

інваліднос

ті 

 

889 
 

42 
 

35 
 

25 
 

10 
 

847 
 

4,7 
 

3,9 
 

16,7 

Особи із 

висновком 

щодо 

помірного 

рівня 

інваліднос

ті 

 

 

1437 

 

 

273 

 

 

244 

 

 

180 

 

 

63 

 

 

1164 

 

 

19 

 

 

17 

 

 

10,6 

Особи із 

висновком 

щодо 
легкого 

рівня 

інваліднос

ті 

 

896 
 

231 
 

203 
 

158 
 

45 
 

665 
 

25,8 
 

22,7 
 

12.,1 

Джерело: GUS – Aktywność ekonomiczna ludności Polski, 2016, I kwartał, 

stat.gov.pl. 

 



442 
 

 
 

Додаток Є 

 

Таблиця 14. 

Особи з порушенням інтелектуального розвитку на ринку праці – 

відносно зайнятості (у %) 

Рівень особливих потреб Ніколи не 

працював 

Працював, але 

зараз не 

працюю 

На даний час 

працюю 

Особи з порушенням 

інтелектуального розвитку 

загалом 

 

61 

 

22 

 

17 

Особи з порушенням 

інтелектуального розвитку 

легкого рівня 

 

 

42 

 

 

29 

 

 

29 

Особи з порушенням 

інтелектуального розвитку 

помірного рівня 

 

 

65 

 

 

23 

 

 

13 

Особи з порушенням 

інтелектуального розвитку 

значного рівня 

 

 

82 

 

 

13 

 

 

6 

Джерело: Pentor Research International: Badania wpływu kierunku i рівня 

wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, 2010. Raport 

końcowy. Część 6. 
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Додаток Ж 

 

Таблиця 16. 

Перелік даних, що характеризують спеціальну адаптацію робочих 

місць для осіб з легкими порушеннями інтелектуального розвитку 

№ з/п Підприємство 

(характеристика) 

Робоче місце Визначена спеціальна 

адаптація професійного 

середовища до потреб осіб 

з порушеннями 

інтелектуального 

розвитку 

І. Працівники підтримання порядку 

1. Кафе в торговельному 

центрі 

Працівник підтримання 

порядку – 

бариста 

Тренер праці 

2. Фірма, що надає 

готельні послуги 

(хостел) 

Працівник підтримання 

порядку – покоївка 

Тренер праці 

3.  

Приватна фірма 

Працівник підтримання 

порядку – помічник на 

кухні 

Тренер праці 

4. Підприємство, яке 

займається утилізацією 

промислових і 

побутових відходів 

Працівник підтримання 

порядку – помічник 

Навантажувача 

побутових відходів 

Тренер праці. Великі літери 

назв приміщень 

5. Науково-освітня 

установа 

Працівник підтримання 

порядку – господарський 

працівник 

Тренер праці 

6. Громадська організація Працівник підтримання 

порядку 

Тренер праці 

 

 

7. Громадська організація  

 

Працівник підтримання 

порядку 

 

Тренер праці а також 

працівники які пройшли 

підготовку з метою 

підтримки осіб з 

порушеннями 

інтелектуального розвитку 

 

8. Мережевий готель 

 

 

Працівник підтримання 

порядку – працівник 

поверхової служби 

 

Тренер праці 

 

9.  

Фірма — клінінгові 

послуги 

Працівник підтримання 

порядку – прибиральник 

сходової клітки 

Тренер праці 
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10. Культурно-освітня 

установа 

Працівник 

підтримання порядку – 

прибиральниця 

Тренер праці 

11. Спортивний центр із 

спортзалом та 

басейном 

Працівник підтримання 

порядку 

Тренер праці 

12. Кейтерингові послуги 

(великий 

постачальник) 

Працівник підтримання 

порядку – кухонний 

працівник 

Тренер праці 

13. Художня галерея Працівник 

підтримання порядку 

Тренер праці 

14. Кафе Працівник 

підтримання порядку 

Тренер праці 

15. Ресторан Працівник 

підтримання порядку –  

помічник на кухні 

Тренер праці 

16. Ресторан (велика 

мережа швидкого 

харчування) 

Працівник 

підтримання порядку 

Тренер праці 

17. Студія Працівник 

підтримання порядку 

Тренер праці 

18. Ресторан Працівник 

підтримання порядку 

Спрощення сфери 

обов’язків у 

відповідності до 

можливостей особи з 

особливими потребами 

19. Спортивний об’єкт – 

Центр спорту та 

відпочинку 

Працівник 

підтримання порядку 

Підтримка особи, що 

організовує роботу 

20. Спортивний об’єкт – 

корти 

Працівник 

підтримання порядку 

Відсутня 

21.  

Склад 

Працівник 

підтримання порядку 

— господарський 

працівник 

Відсутня 

22. Склад Працівник 

підтримання порядку 

Відсутня 

23. Кафе Працівник 

підтримання порядку 

Відсутня 

ІІ. Працівники виробничої сфери 

1. Галузь пошиття одягу, 

командитне 

товариство 

Працівник пошиття 

одягу 

Тренер праці, а також 

працівники які 

пройшли підготовку з 

метою підтримки осіб з 

порушеннями 

інтелектуального 

розвитку 

2. Підрозділ закордонної 

фірми 

Виробничий 

працівник 

Тренер праці 
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3. Виробник побутових 

пластмасових виробів 

Монтажник – 

фасувальник 

Робота в групі. Присутність 

провідного 

працівника, який 

відповідає за групу 

4. Виробник побутових 

пластмасових виробів 

Оператор машини для 

лиття під тиском 

Робота в групі. Присутність 

провідного працівника, 

який відповідає за групу 

5. Арт-друкарня Палітурник Підтримка особи, яка 

організовує роботу 

6. Кондитерська Помічник пекаря – 

виробництво 

Довші перерви 

7. Ресторан Помічник кухаря – 

виробництво 

Відсутня 

III. Офісні працівники 

1. Підприємство 

утилізації відходів 

Помічник з питань 

впровадження рахунків 

Спрощення сфери 

обов’язків у відповідності 

до можливостей особи з 

особливими потребами 

2. Підрозділ органу 

місцевого 

самоврядування – 

Публічний сектор 

Кур’єр – офісний 

помічник 

Тренер праці 

3. Приватна фірма, що 

обслуговує масову 

кореспонденцію 

Поштовий працівник Тренер праці 

ІV. Інші працівники 

1. Приватна фірма Помічник складського 

працівника 

Тренер праці 

2. Кафе Помічник складського 

працівника – видача та 

обмін робочих 

інструментів 

Відсутня 

3. Початкова школа 

(мала) 

Портьє Спрощення сфери 

обов’язків у відповідності 

до можливостей особи з 

особливими потребами 
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Додаток З 

 

Таблиця 22. 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

Адаптації робочих місць і організації праці до потреб і 

можливостей осіб з порушеннями інтелектуального розвитку 

 

№ з/п 

 

Зміст контрольного питання – організація 

праці і робочого місця 

Варіант відповіді 

ТАК НІ Не 

стосується 

1. Чи працівник з порушеннями інтелектуального 

розвитку був підготовлений тренером праці до 

здійснення професійної діяльності (завдань)? 

   

2. Чи працівник з порушеннями інтелектуального 

розвитку був підготовлений іншою особою ніж 

тренером праці до здійснення професійної 

діяльності (завдань)? 

   

3. Чи підготовку особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку до роботи на 

конкретному робочому місці була підтверджена 

безпосереднім керівником? 

   

4. Чи працівник з порушеннями інтелектуального 

розвитку пройшов загальну підготовку з техніки 

безпеки і охорони праці? 

   

5. Чи працівник з порушеннями інтелектуального 

розвитку пройшов підготовку на робочому місці з 

техніки безпеки і охорони праці? 

   

6. Чи підготовка з техніки безпеки і охорони 

праці для працівника з порушеннями 

інтелектуального розвитку проводилась 

зрозумілим для нього чином? 

   

7. Чи працедавець визначив опікуна (особу, яка 

надає підтримку), котрий в міру потреб, є в стані 

надати допомогу працівникові з порушеннями 

інтелектуального розвитку? 

   

8. Чи працівник з порушеннями інтелектуального 

розвитку має можливість зробити перерву у 

довільний момент часу? 

   

9. Чи працівник з порушеннями інтелектуального 

розвитку має можливість швидко викликати 

допомогу? 

   

10. Чи працівник з порушеннями інтелектуального 

розвитку має адаптований до своїх психофізичних 

і інтелектуальних можливостей темп роботи (темп 

виконання професійних завдань або професійної 

діяльності)? 
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11. Чи професійна діяльність особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку здійснюється за умови 

високого рівня шуму? 

   

12. Чи машини і пристрої, якими обладнано 

робоче місце працівника з особливими потребами, 

мають інструкції користування? 

   

13. Чи інструкції використання машин і 

пристроїв , якими обладнане робоче місце особи з 

порушеннями інтелектуального розвитку, 

написані зрозумілою для цього працівника 

мовою? 

   

14. Чи на пристроях, які використовує 

працівник з порушеннями інтелектуального 

розвитку, розміщено інструкції використання у 

формі активних піктограм? 

   

15. Чи пристрої, які використовує працівник з 

порушеннями інтелектуального розвитку, мають 

технологічні кожухи безпеки? 

   

16. Чи працівник з порушеннями 

інтелектуального розвитку не перевантажений 

надмірною кількістю інформації на своєму 

робочому місці? 

   

17. Чи працівник з порушеннями 

інтелектуального розвитку, окрім постійних 

професійних завдань, отримує щоденне 

інформування щодо дій, які він повинен виконати 

на робочому місці? 

   

18. Чи робоче місце особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку відповідає нормам 

ергономіки? 

   

19. Чи процедури виконання професійних 

завдань працівниками з порушеннями 

інтелектуального розвитку були представлені у 

формі активних піктограм ? 

   

20. Чи точно було дібрано тип і сферу 

професійних завдань щодо психофізичних і 

інтелектуальних можливостей працівника з 

порушеннями інтелектуального розвитку? 

   

21. Чи роботодавець надав працівникові з 

порушеннями інтелектуального розвитку для 

виконання визначених професійних завдань 

прості інструменти? 

   

22. Чи на робочих місцях осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку знаходяться заборони, 

у формі написів або піктограм, які стосуються 

категорично заборонених дій ? 
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Додаток І 

 

Таблиця 23. 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

Адаптація шляхів пересування на підприємстві до потреб і 

можливостей працівників з порушеннями інтелектуального розвитку 

 

№ з/п 

 

Зміст контрольного питання – шляхи 

пересування 

Варіант відповіді 

ТАК НІ Не 

стосується 

1. Чи ознайомлено працівників з порушеннями 

інтелектуального розвитку з приміщеннями та 

обладнанням і їх призначенням, так, щоб вони 

могли самостійно туди потрапити і користуватися 

ними? 

   

2. Чи вхідна хвіртка, двері або брама на вході 

до підприємства відрізняється кольором від 

оточення? 

   

3. Чи вхідна хвіртка, двері або брама на вході 

до підприємства відчиняються всередину? 

   

4. Чи вхідна хвіртка, двері або брама на вході 

до підприємства не мають порогів? 

   

5. Чи вхідна брама або хвіртка на вході до 

підприємства зроблені на ширину відповідно до 

наказу Міністра інфраструктури щодо технічних 

умов, яким мають відповідати будинки та їх 

розташування? 

   

6. Чи дверні клямки хвіртки на вході до 

підприємства, а також до приміщень, в яких 

працівник з порушеннями інтелектуального 

розвитку перебуває під час робочого дня, виділені 

кольором з площини дверей? 

   

7. Чи у ліфті підприємства пульт з елементами 

управління описаний зрозумілим чином для особи 

з порушеннями інтелектуального розвитку? 

   

8. Чи шляхи пересування на підприємстві 

промарковані зрозумілим чином для працівників з 

порушеннями інтелектуального розвитку? 

   

9. Чи шляхи пересування і підлога цих шляхів є 

відповідним чином освітленими? 
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10. Чи в коридорах і на підлогзі в приміщеннях, 

де перебуває особа з порушеннями 

інтелектуального розвитку, плитка з 

антиковзаючим покриттям? 

   

11. Чи сходинки сходів, якими пересуваються 

працівники з порушеннями інтелектуального 

розвитку, не мають надщерблень, тріщин або 

інших пошкоджень? 

   

12. Чи працівник з порушеннями 

інтелектуального розвитку був, принаймні кілька 

разів, проведений найважливішими для нього 

шляхами пересування з метою їх кращого 

запам’ятовування? 

   

13. Чи шляхи евакуації обладнано підсвітленими 

знаками? 

   

14. Чи шляхи евакуації обладнано маркуванням, 

зрозумілим для особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку? 

   

15. Чи працівник з порушеннями 

інтелектуального розвитку був принаймні кілька 

разів проведений евакуаційними шляхами з метою 

їх запам’ятовування? 

   

16. Чи робочі місця для осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку розташовано таким 

чином, щоб полегшити можливу евакуацію? 

   

17. Чи місце та спосіб встановлення 

вогнегасників було промарковано зрозумілим 

чином для працівника з порушеннями 

інтелектуального розвитку? 

   

18. Чи приміщення, в яких перебувають 

працівники з порушеннями інтелектуального 

розвитку, промарковано зрозумілим для них 

чином? 

   

19. Чи маркування інших приміщень на 

підприємстві здійснено зрозумілим чином для 

працівників з порушеннями інтелектуального 

розвитку? 

   

20. Чи вмикачі / вимикачі освітлення було 

якимось чином візуально відокремлено від 

площини стіни (наприклад, кольором)? 

   

21. Чи працівника з порушеннями 

інтелектуального розвитку було зрозумілим для 

нього чином ознайомлено, з аварійною 

сигналізацією та основними процедурами щодо 

реакції на її сигнал? 

   

Джерело: опрацьовано автором. 
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Додаток Й 

 

Таблиця 24. 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 

Взаємовідносини працівника з порушеннями інтелектуального 

розвитку у соціальному середовищі підприємства 

 

№ з/п 

Зміст контрольного питання – 

взаємовідносини: працівник 

з порушеннями інтелектуального розвитку 

– соціальне робоче 

середовище 

Варіант відповіді 

ТАК НІ Не 

стосується 

1. Чи керівник працівника з порушеннями 

інтелектуального розвитку був підготований 

(навчений) до співпраці із особою з 

обмеженнями такого типу ? 

   

2. Чи керівник працівника з порушеннями 

інтелектуального розвитку в стані ефективно з 

ним комунікувати з виробничих питань? 

   

3. Чи найближчих колег було 

проінформовано про способи, а також 

перешкоди у спілкуванні з особою з 

порушеннями інтелектуального розвитку? 

   

4. Чи до працівника з порушеннями 

інтелектуального розвитку доброзичливо 

ставляться повносправні колеги? 

   

5. Чи колеги особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку в стані надати їй 

допомогу у загрозливій ситуації? 

   

6. Чи зауваження і пропозиції, запропоновані 

працівником з порушеннями інтелектуального 

розвитку, які стосуються організації праці, 

будуть враховані працедавцем? 

   

7. Чи працівник з порушеннями 

інтелектуального розвитку має у розпорядженні 

відповідний до свого рівня обмежень телефон 

(наприклад, з великими клавішами, у тому числі 

з виділеною кнопкою дзвінка до особи, яка 

надасть підтримку)? 

   

8. Чи працівник з порушеннями 

інтелектуального розвитку має на своєму 

робочому місці встановлену систему звукової 

сигналізації від якої отримує сигнал про 

початок і закінчення робочого дня? 

   

Джерело: опрацьовано автором. 



451 
 

 
 

Додаток К 

 

Таблиця 27. 

Перелік ключових функцій, а також знань та умінь, що 

відповідають окремим ключовим зонам, необхідним для реалізації завдань 

у сфері організації виробничого середовища для осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

Функція А. Розроблення стратегій щодо адаптаційної діяльності у сфері 

організації 

професійного середовища для потреб осіб з порушеннями інтелектуального 

розвитку 

Знання Уміння 

• Принципи організації 

виробничого середовища з врахуванням 

принципів ергономіки та вимог техніки 

безпеки і охорони праці. 

• Способи адаптації 

виробничого середовища до потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку з 

врахуванням принципу індивідуалізації. 

• Тренер повинен вміти: 

- здійснити оцінку підготовки 

виробничого середовища особи з 

порушеннями інтелектуального розвитку з 

огляду на вимоги ергономіки, а також 

техніки безпеки і охорони праці; 

- сформулювати рекомендації щодо 

відповідних змін у виробничому 

середовищі особи з особливими 

потребами. 

Функція Б. Забезпечення відповідної адаптації особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку у виробничому середовищі 

Знання Уміння 

• Специфіка процесу професійної 

адаптації особи з порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

• Ергономічна організація робочого 

місця. 

• Норми і принципи техніки 

безпеки і охорони праці в робочому 

середовищі. 

• Тренер повинен вміти: 

- організувати і брати участь у 

процесі адаптації працівника з 

порушеннями інтелектуального розвитку; 

- докласти зусиль з метою 

підтримки працівника у процесі 

професійної адаптації на робочому місці; 

- застосовувати принципи 

ергономічної організації робочого місця, у 

відповідності з принципами ергономіки і 

правилами техніки безпеки і охорони праці. 

Функція В. Забезпечення особам з порушеннями інтелектуального розвитку 

відповідної комунікації в виробничому середовищі 

Знання Уміння 
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• Принципи комунікації з 

особами з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

• Правила і принципи техніки 

безпеки і охорони праці у сфері адаптації 

шляхів пересування до потреб осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

• Тренер повинен вміти: 

- справно комуні кувати із особою з 

порушеннями інтелектуального розвитку; 

- здійснити оцінку адаптації 

виробничого середовища осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку з 

огляду на їх комунікаційні потреби. 

Функція Г. Співпраця з працедавцем у сфері організації професійного 

середовища особи з порушеннями інтелектуального розвитку 

Знання Уміння 

• Загальні вимоги i контрольні 

списки щодо організації виробничого 

середовища для працівників з 

особливими потребами. 

• Тренер повинен вміти: 

- у рамках співпраці з працедавцем 

забезпечити впровадження основних вимог 

та контрольних списків щодо адаптації 

виробничого середовища для потреб 

працівників з особливими потребами. 

Джерело: опрацьовано автором. 
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Додаток Л  

 

 

 

FORMULARZ CV TRENERA PRACY 

 

 Ogólne dane kontaktowe  

Imię……………………… Nazwisko ……………………… Data urodzenia 

…………………… 

Adres zamieszkania:       

Ulica, nr Miasto, kod pocztowy Telefon E-mail 

 Doświadczenie zawodowe (skopiować aby wymienić kolejne miejsca pracy) 

Nazwa firmy ...........................................................................  

Miasto ....................................................................................  

Stanowisko (od-do miesiąc/rok) .............................................  

Opis stanowiska pracy (zakres czynności, obowiązków)  

................................................................................................  

Wykształcenie i umiejętności  

Wykształcenie  ........................................................................  

Szkoła/uczelnia, lata nauki ......................................................  

Kursy i szkolenia, rok .............................................................  

Znajomość języków, poziom ...................................................  

Prawo jazdy, kategoria 

Zainteresowania ........................................................... 

Oczekiwane  wynagrodzenie brutto 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, administrowanie i archiwizowanie moich 

danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji i selekcji (zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z 

późn. zm.). 

Załączniki:  
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List motywacyjny  

Inny dokument (rekomendacje, świadectwa itp.)  

Źródło: M. Gorący: Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. 

Zestaw I. PFON. Warszawa 2015 

 

БЛАНК РЕЗЮМЕ ТРЕНЕРА ПРАЦІ 

 

Загальні контактні дані 

Ім'я……………………… Прізвище ……………………… Дата народження 

…………………… 

Адреса проживання:       

Вулиця, № Населений пункт, поштовий індекс Телефон Адреса ел. пошти 

Професійний досвід (скопіювати або перелічити місця роботи по порядку)  

Назва компанії ...........................................................................  

Місто ..........................................................................................  

Посада (від-до місяць/рік) ........................................................  

Опис робочого місця (сфера діяльності, обов'язки)  

.....................................................................................................  

Освіта і навички 

Освіта  ..................................................................................................................  

Школа/навчальний заклад, роки навчання ......................................................  

Курси і навчання, рік ..........................................................................................  

Володіння мовами, рівень.................................................................................  

Водійські права, категорія 

Зацікавлення ...................................................................................................... 

Очікувана зарплата без урахування податків і зборів 

Я висловлюю згоду на обробку, адміністрування й архівування моїх 

персональних даних з метою здійснення процесу працевлаштування і відбору 

(відповідно до Закону від 29.08.1997 р. про захист особистих даних, Вісник 
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Законів № 133, поз. 883 з пізн. зм.). 

 

Додатки:  

Мотиваційний лист 

Інші документи (рекомендації, сертифікати тощо) 

Джерело: M. Gorący: Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. 

Zestaw I. PFON. Warszawa 2015 
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Додаток М 

 

OPIS STANOWISKA PRACY TRENERA PRACY 

 

CEL ISTNIENIA STANOWISKA 

Celem istnienia stanowiska trenera pracy jest zapewnienie optymalnych warunków 

do podjęcia i kontynuacji aktywności zawodowej przez osoby  z 

niepełnosprawnością, które potrzebują indywidualnego wsparcia, zgodnego z 

pięcioetapowym procesem zatrudnienia wspomaganego,  aby pozyskać i utrzymać 

trwałe zatrudnienie.  

Trener wypracowuje odpowiednie dla klientów możliwości szkoleń  i zatrudnienia 

na otwartym rynku pracy oraz wspomaga ich w osiąganiu celów. Wspólnie z nimi 

tworzy warunki do optymalnej adaptacji w naturalnych środowiskach 

wspierających.  

Trener pracy pracuje zawsze w zespole pod kierunkiem upoważnionej  osoby – 

koordynatora zespołu (mentora) lub innej osoby wyznaczonej  przez organizatora 

usług zatrudnienia wspomaganego. Pracodawcą  dla trenerów pracy jest 

organizacja/instytucja realizująca usługi  zatrudnienia wspomaganego jako 

zewnętrzne usługi dla pracodawców z otwartego rynku pracy. 

WSPÓŁPRACA 

Wewnętrzna – zgodnie ze strukturą i organizacją pracy pracodawcy:  

• mentor/koordynator zespołu trenerów pracy,  

• trenerzy pracy. 

Zewnętrzna – zawsze w uzgodnieniu i przy maksymalnym zaangażowaniu 

klienta:  

• przedstawiciele pracodawców,  

• specjaliści niezbędni w przebiegu procesu zatrudnienia wspomaganego 

konkretnego klienta (np. psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, 

asystent osobisty, lekarz),  

• rodzina, osoby z najbliższego otoczenia klienta,  
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• kontakty z ekspertami, praktykami i klientami zatrudnienia wspomaganego 

poznawanymi w trakcie udziału w odpowiednich szkoleniach/programach 

edukacyjnych, pozwalające podnosić własne kompetencje  i motywacje. 

RELACJE  SŁUŻBOWE 

Koordynator trenerów pracy (mentor) 

Odpowiedzialność za zadanie  i zespół trenerów pracy 

Trener pracy  

Wykonywanie bieżących zadań trenera pracy 

Źródło: M. Gorący: Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. 

Zestaw I. PFON. Warszawa 2015 

 

ОПИС РОБОЧОГО МІСЦЯ ТРЕНЕРА ПРАЦІ 

 

МЕТА ІСНУВАННЯ ПОСАДИ 

Метою існування посади тренера є забезпечення оптимальних умов для 

початку і продовження професійної активності осіб з особливими потребами, 

які потребують індивідуальної підтримки, відповідно до п'ятиетапного 

процесу підтримуваної зайнятості, щоб здобути і втримати постійне місце 

праці. 

Тренер розробляє відповідні для клієнтів можливості підготовки 

і працевлаштування на відкритому ринку праці і підтримує їх у досягненні 

мети. Спільно з ними він створює умови для оптимальної адаптації 

у природніх середовищах підтримки. 

Тренер праці завжди працює у команді під керівництвом уповноваженої 

особи – координатора групи (ментора) або іншої особи, яку визначив 

організатор послуг підтримуваної зайнятості. Роботодавцем для тренерів 

праці є організація/установа, що надає послуги підтримуваної зайнятості як 

зовнішні послуги для роботодавців з відкритого ринку праці. 

СПІВПРАЦЯ 
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Внутрішня – відповідно до структури та організації праці роботодавця:  

• наставник/координатор групи тренерів праці,  

• тренери праці. 

Зовнішня – завжди за узгодженням та при максимальному залученні клієнта:  

• представники роботодавців,  

• спеціалісти, які необхідні у ході процесу підтримуваної зайнятості 

конкретного клієнта (наприклад, психолог, консультант з питань кар'єри, 

соціальний працівник, особистий асистент, лікар), 

• сім'я, особи з найближчого оточення клієнта,  

• контакти з експертами, практиками і клієнтами підтримуваної зайнятості у 

ході участі у відповідних тренінгах/освітніх програмах, які забезпечують 

підвищення власної компетенції і мотивацій. 

СЛУЖБОВІ ВІДНОСИНИ 

Координатор тренерів праці (наставник) 

Відповідальність за завдання і група тренерів праці 

Тренер праці 

Виконання поточних завдань тренера праці 

Джерело: M. Gorący: Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. 

Zestaw I. PFON. Warszawa 2015 
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Додаток Н 

      

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 

PYTANIA KIEROWANE DO KANDYDATÓW/KANDYDATEK  NA 

TRENERÓW/TRENERKI PRACY 

 

Imię i Nazwisko kandydata/kandydatki ………………………………………… 

Data spotkania: ………………………………………………………………….. 

Czas trwania spotkań: ……………………………………………..…………… 

Osoby przeprowadzające rekrutację:    

1.  … ………………………………………………………………………..……                 

2. …………………………………………………………………………..……... 

PRZYKŁADOWE PYTANIA OGÓLNE UWAGI / NOTATKI/OBSERWACJE  

• Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenia  w pracy z ludźmi 

(zawodowe/wolontariat).  

• Czym dokładnie Pan/Pani się zajmował/zajmowała? Jaki był Pan/Pani zakres 

zadań?  

• Dlaczego ubiega się Pan/Pani o to stanowisko?  Które Pana/Pani kompetencje 

szczególnie predysponują do bycia trenerem pracy i dlaczego? W jaki sposób 

będzie Pan/Pani mógł je wykorzystać?  

• Jeśli zaoferujemy Panu/Pani tę pracę, jakie umiejętności i jaką wiedzę wniesie 

Pan/Pani do naszej firmy/zespołu?  

• Jakie są Pana/Pani obszary do doskonalenia?   

• Dla pracujących: Jak zorganizuje Pan/Pani odejście od swojego pracodawcy?  

Dla niepracujących: W jaki sposób zakończyła się Pana/Pani ostatnia praca? Z 

jakiego powodu?  

KOMPETENCJE OSOBISTE  

Odpowiednie nastawienie do pełnionej roli,  zaangażowanie (motywacja 

osobista)  

• Co jest dla Pana/Pani ważne w pracy?  
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• Czy posiada Pan/Pani doświadczenia w kontakcie/pracy z osobami z 

niepełnosprawnością?  Jeśli tak, to jakie?  

• Czy uważa Pan/Pani, że osoby z niepełnosprawnością mogą być 

pełnowartościowymi pracownikami?  

• Jakie cele postawiłby/postawiłaby Pan/Pani sobie, gdyby Pan/Pani dostał/dostała 

tę pracę? 

Otwartość, gotowość do współpracy z ludźmi,  w tym osobami o szczególnych 

potrzebach. Empatia.  Podmiotowe traktowanie innych.  

• Czy potrafi Pan/Pani zrozumieć intencje innych ludzi, nawet jeśli odbiegają od 

Pana/Pani zasad?  

• Czy często ma Pan/Pani wrażenie, że trudno przekazać Panu/Pani innym ludziom 

swoje przemyślenia  i odczucia na jakiś temat?  

• W razie możliwości zorganizowanie spotkania  z udziałem osoby z 

niepełnosprawnością. Poznaj  tę osobę – dowiedz się od niej, co chciałaby robić  w 

życiu. Daj czas na ich indywidualne spotkanie. Przeprowadź obserwację 

zachowania i sposobu  traktowania osoby z niepełnosprawnością przez kandydata 

na trenera.  

• Zainscenizowanie scenek: –  rozmowa z osobą jąkającą się albo na wszystko  

odpowiadającą „tak‖, osobą z trudnościami w mowie, niemówiącą – jak reaguje 

kandydat? –  spotkanie z osobą z niepełnosprawnością intelektualną – na koniec 

osoba z niepełnosprawnością chce się pożegnać „na miśka‖ – jak zachowuje się 

kandydat na trenera? Wysoki poziom zasad etycznych,  gotowość do 

podejmowania odpowiedzialności  i profesjonalizm  

• Co według Pana/Pani wyróżnia Pana/Panią na tle innych kandydatów?  

• Czy w poprzedniej pracy został Pan/Pani ostro skrytykowany przez pracodawcę? 

Z jakiej przyczyny i w jaki sposób poradził/poradziła Pan/Pani sobie  z tą sytuacją?  

• Jak zareagowałby Pan/Pani w sytuacji, gdy osoba  przez Pana/Panią wspierana 

odmawiałaby  wykonywania swoich zadań na stanowisku pracy? Dojrzałość 

emocjonalna, odporność psychiczna, asertywność  
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• Czym jest dla Pana/Pani stres? Jak Pan/Pani reaguje  w sytuacjach stresowych?  

• Proszę podać przykład sytuacji szczególnie dla Pana/ Pani trudnej ze swojego 

dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Jak sobie Pan/Pani w niej poradził/ 

poradziła?  

• Czego obawia się Pan/Pani najbardziej w pracy?  Co Pan/Pani wówczas robi? 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność  

• Czy znalazł/znalazła się Pan/Pani w sytuacji, w której miał/miała Pan/Pani 

problem z porozumieniem się  z inną osobą? Jaka to była sytuacja?  

• Jakby Pan/Pani redukował/redukowała niechęć, lub uprzedzenia zespołu 

pracowniczego do współpracy  z osobą z niepełnosprawnością?  

• Sprawdzenie umiejętności komunikowania się  w języku prostym, wyjaśnianie 

czegoś  

• Dokument – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – proszę wyjaśnić 

prostymi słowami treść  i znaczenie dokumentu,  

• Proszę wytłumaczyć osobie z niepełnosprawnością intelektualną trasę dojazdu z 

punktu A do punktu B.  

Umiejętność współpracy i pracy zespołowej, umiejętność motywowania siebie 

i innych  

• Jaki rodzaj pracy Pan/Pani preferuje: samodzielną  czy w zespole? Dlaczego?  

(jeśli w zespole, to: jaką rolę zespołu widzi Pan/Pani  w swojej pracy?)  

• Jak Pan/Pani wyobraża sobie pracę w zespole trenerów pracy?  

• Proszę postawić się w roli pracodawcy i wskazać metody, jakie wykorzystałby 

Pan/wykorzystałaby Pani, aby zmotywować pracownika?  

• W ostatniej chwili pracodawca wycofał się z obietnicy zatrudnienia, nie podając 

jednoznacznej argumentacji. Klient był już po badaniach lekarskich, szkoleniu 

BHP.  

º  Jak Pan/Pani postąpi w tej sytuacji wobec pracodawcy i osoby z 

niepełnosprawnością? 
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º  Jak Pan/Pani poprowadzi w tej sytuacji rozmowę  z klientem? Na co należy 

zwrócić uwagę podczas  takiej rozmowy z klientem?  

Kultura osobista, takt i talent dyplomatyczny  

• Odnotować poprzez obserwacje podczas rozmowy  i w scenkach – sposób 

wysławiania się, wygląd zewnętrzny (w tym stosowne ubranie, makijaż itp.).  

• Czy w realizacji zadań trenera pracy jest potrzebna dyplomacja? Jeśli tak – 

dlaczego? W jakich sytuacjach?  

• Jak porozmawia Pan/Pani z osobą, która ma problem  z przestrzeganiem higieny 

osobistej?  

• Co według Pana/Pani może zrobić trener pracy,  gdy osoba z 

niepełnosprawnością jest odrzucona  przez koleżanki/kolegów w pracy? 

KOMPETENCJE POZNAWCZE  

Umiejętność obserwacji, myślenia analitycznego  i planowania  

• Projekt zakłada 5-miesięczne zatrudnienie trenera pracy, czy ma Pan/Pani pomysł 

na swoją przyszłość zawodową po zakończeniu współpracy?  

• Proszę podać przykład sytuacji, w której osiągnął/ osiągnęła Pan/Pani sukces, 

dzięki  umiejętnościom analizowania zdarzeń.  

• Proszę opisać jakąś sytuację, w której popełnił Pan/ Pani błąd, i co to 

doświadczenie Panu/Pani dało?  

• Zadanie do wykonania: Proszę zaplanować – z uwzględnieniem podziału  na 

poszczególne czynności – wykonanie (wskazać  do wyboru zadanie niezabierające 

zbyt wiele czasu,  w zależności od możliwości organizacyjnych):   –  prac 

porządkowych w danym pomieszczeniu;  

–  umycie toalety (muszli, umywalki itp.);  

–  wyprasowanie koszuli.  

Należy zapewnić potrzebne środki i pomoce  do wykonania zadania. Zwrócić 

uwagę, czy kandydat, planując, sprawdzi osobiście wykonanie tych czynności, czy 

zaplanuje je „z głowy‖. Po zaplanowaniu przez kandydata czynności należy 

poprosić o wykonanie drugiego etapu (ujawniamy dopiero po zakończeniu etapu 
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pierwszego) – przeszkolenia klienta w zakresie wykonania tego zadania, na 

podstawie wykonanej  w etapie pierwszym analizy i planu wykonania  tej pracy.  

 

Elastyczność i kreatywność  

• Czym są dla Pana/Pani sytuacje problemowe? Jak Pan/ Pani do nich podchodzi? • 

Proszę wyobrazić sobie siebie w roli trenera pracy  w następującej sytuacji: na 

stanowisku pracy osoba  z niepełnosprawnością pracuje z wagą – musi odważać po 

50 gramów określonego towaru – ale nie potrafi sobie z tym poradzić i ma problem 

z liczeniem – jak to rozwiązać? Gotowość do podnoszenia wiedzy, 

samoświadomość  

• Które z Pana/Pani dotychczasowych doświadczeń zawodowych uważa Pan/Pani 

za najbardziej wartościowe i dlaczego?  Jeśli w CV kandydata są „zwroty akcji‖ – 

należy zapytać o powody takiej sytuacji – jak to się stało? Dlaczego?  

• Jak Pan/Pani sądzi, na które ze swoich kompetencji będzie Pan/Pani musiała 

zwrócić szczególną uwagę, pracując jako trener/trenerka  pracy? 

KOMPETENCJE WYKONAWCZE 

Orientacja w działaniu na osobę i cel  

• Jak Pan/Pani postąpi, jeśli dotychczas znane i stosowane sposoby działania nie 

przyniosą efektów – co robić dalej?  

• Proszę podać przykład sytuacji, w której postępowanie (działanie) należałoby 

dostosowywać do indywidualnych potrzeb odbiorców.  

• W jaki sposób planuje Pan/Pani pracować z osobami z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności? Jak według Pana/Pani będzie to zróżnicowana praca? Proszę 

porównać style wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami ?  (oczekiwana 

odpowiedź – to całkowite zindywidualizowanie podejścia – niezależnie od rodzaju 

niepełnosprawności)  

Organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność  i samodzielność w działaniu  

• W jaki sposób ustala Pan/Pani priorytety swojego działania?  

• Jaką najtrudniejszą decyzję miał/miała Pan/Pani ostatnio do podjęcia? Co 
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spowodowało, że była to trudna decyzja?  

• Jak wyobraża sobie Pan/Pani dyspozycyjność?  Czy Pan/Pani wie, co to znaczy 

dyspozycyjność  w przypadku zadań trenera pracy?  Jeśli odpowiedź brzmi „nie‖ – 

należy wytłumaczyć  i zadać pytanie, czy kandydat/kandydatka są gotowi na taką 

pracę (sobota, niedziela, święta, zróżnicowane godziny pracy w ciągu dnia?) 

Wytrwałość, konsekwencja, sumienność i dokładność 

• Konsekwencja – można to sprawdzić na etapie analizy CV – konsekwencja w 

budowaniu ścieżki rozwoju zawodowego sugeruje zdolność planowania i 

wytrwałość. Sumienność i dokładność można ocenić, obserwując kandydata 

podczas wykonywania zadań. Umiejętność przekazywania wiedzy (umiejętności 

szkoleniowe)  

• Czy ma Pan/Pani doświadczenie w uczeniu czegoś innych ludzi? Jakich taktyk 

Pan/Pani używał/używała? Jak się Pan/Pani czuł/czuła w tej sytuacji? Czy uważa 

Pan/Pani, że odniósł/odniosła sukces w pracy  z tą osobą?  

• Załóżmy, że nie potrafię zrobić kawy w prostym ekspresie przelewowym. W jaki 

sposób Pan/Pani by mnie nauczył/nauczyła? • Proszę opisać przestrzeń osobie 

niewidomej  – np. stanowisko pracy, pomieszczenie, w którym teraz rozmawiamy. 

Umiejętności sprzedażowe i marketingowe 

• Jaka jest wg Pan/Pani najlepsza metoda szukania pracy? • Czy 

korzystał/korzystała Pan/Pani kiedyś ze wsparcia w szukaniu pracy? Jakiego? • Jak 

by Pan/Pani szukał/szukała pracy dla kogoś? • W jaki sposób 

zachęciłby/zachęciłaby Pan/Pani pracodawców, żeby zatrudniali osoby z 

niepełnosprawnością? Umiejętności negocjacji i mediacji • Do czego Pana/Pani 

zdaniem przydaje się umiejętność negocjacyjna w realizacji zadań trenera pracy? • 

Czy umiejętność mediacji jest potrzebna trenerowi pracy? Jeśli tak, to w jakich 

sytuacjach. Proszę podać przykłady. 

Źródło: M. Gorący: Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. 

Zestaw I. PFON. Warszawa 2015 
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АНКЕТА СПІВБЕСІДИ 

ЗАПИТАННЯ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ/ПРЕТЕНДЕНТОК  

НА ПОСАДУ ТРЕНЕРА/ТРЕНЕРКИ ПРАЦІ 

 

Ім'я і прізвище претендента/претендентки 

………………………………………….………….………….………….……… 

Дата зустрічі ………………………………………………………………….. 

Тривалість зустрічі: ……………………………………………..……………  

Особи, що здійснюють набір: 

1.  … ………………………………………………………………………..…… 2. 

…………………………………………………………………………..……... 

ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ / ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ / НОТАТКИ / 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

• Будь ласка, опишіть свій попередній досвід роботи з людьми 

(професійний/волонтерський).  

• Чим саме Ви займалися? Яким був Ваш обсяг завдань?  

• Чому Ви претендуєте на цю посаду? Які Ваші компетенції особливо 

сприятливі, щоб бути тренером праці і чому? Яким чином Ви зможете їх 

використовувати?  

• Якщо ми запропонуємо Вам цю роботу, які навики і які вміння Ви 

принесете у нашу компанію/команду? 

• У яких сферах Ви прагнете вдосконалюватися? 

• Для тих, хто працює: Як Ви організуєте прощання зі своїм роботодавцем? 

Для безробітних: Яким чином завершилася Ваша остання робота? Чому?  

ОСОБИСТІ КОМПЕТЕНЦІЇ  

Відповідне ставлення до виконуваної ролі, залученість (особиста 

мотивація) 

• Що є для Вас важливим у роботі? 

• Чи Ви володієте досвідом контакту/роботи з особами з особливими 
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потребами? Якщо так, то яким саме?  

• Чи Ви вважаєте, що особи з особливими потребами можуть бути 

повноцінними працівниками? 

• Які цілі Ви б поставили перед собою, якщо б Ви отримали цю роботу? 

Відкритість, готовність до співпраці з людьми, у тому числі з особами 

з особливими потребами. Емпатія. Підхід до інших, як до суб'єктів. 

• Чи Ви можете зрозуміти прагнення інших людей, навіть якщо вони не 

співпадають з Вашими принципами? 

• Чи часто Ви маєте враження, що Вам складно пояснити іншим людям свої 

роздуми та почуття на певну тему? 

• За можливості слід організувати зустріч за участі особи з особливими 

потребами. Познайомитися з цією особою – довідатися від неї, що вона б 

хотіла робити у житті. Дати час на індивідуальну зустріч з 

претендентом/претенденткою. Спостерігати за поведінкою і способом 

трактування неповносправної особи з боку претендента/претендентки на 

посаду тренера. 

• Розігрування сценок: – розмова з особою, що заїкається, або на все 

відповідає «так», особою з труднощами у вимові, німою – як реагує 

кандидат? – зустріч з особою з порушеннями інтелектуального розвитку – у 

кінці особа з особливими потребами хоче обійнятися на прощання – як 

поведе себе претендент/претендентка на посаду? Високий рівень етичних 

принципів, готовність брати на себе відповідальність і професіоналізм. 

• Що, на Вашу думку, вирізняє Вас серед інших претендентів? 

• Чи на попередній роботі Ви зазнавали гострої критики від роботодавця? 

З якої причини і яким чином Ви дали собі раду з цією ситуацією? 

• Як би Ви зреагували у ситуації, коли б людина, яку Ви підтримували, 

відмовилася виконувати свої завдання на робочому місці? Емоційна зрілість, 

психологічна стійкість, асертивність. 

• Чим для Вас є стрес? Як Ви реагуєте у стресових ситуаціях?  
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• Будь ласка, наведіть приклад особливо складної для Вас ситуації зі свого 

попереднього професійного досвіду. Як Ви дали собі раду у цій ситуації? 

• Чого Ви найбільше боїтеся у роботі? Як Ви тоді дієте? 

СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Вміння налагоджувати і будувати відносини, комунікабельність 

• Чи Ви опинялися у ситуації, коли у Вас була проблема порозумітися 

з іншою особою? Яка це була ситуація? 

• Як би Ви знижували небажання чи упередження робочого колективу щодо 

співпраці з особою з особливими потребами? 

Перевірка навику спілкування простою мовою, пояснення чогось 

• Документ – згода на обробку особистих даних – будь ласка, поясність 

простими словами зміст і значення документу,  

• Будь ласка, поясність особі з порушеннями інтелектуального розвитку 

маршрут проїзду з точки А до точки Б.  

Навик співпраці і командної роботи, навик мотивування себе й інших 

• Якому типу праці Ви надаєте перевагу: самостійній чи у команді? Чому? 

(якщо у команді, то: як Ви бачите роль команди у своїй праці?) 

• Як Ви уявляєте собі працю у команді тренерів праці? 

• Будь ласка, поставте себе на місце роботодавця і вкажіть методи, які Ви б 

використали, щоб умотивувати працівника? 

• В останній момент роботодавець відмовився від обіцянки щодо 

працевлаштування, не надавши чіткого обґрунтування. Клієнт вже пройшов 

медичне обстеження, курси з охорони праці. 

º Як Ви поведете себе у такій ситуації щодо роботодавця і особи з 

особливими потребами? 

º Як Ви поведете у цій ситуації розмову з клієнтом? На що слід звернути 

увагу під час такої розмови з клієнтом? 

Особиста культура, дипломатичний такт і талант 

• Звернути увагу шляхом спостереження під час розмови та у сценках – 
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спосіб висловлювання, зовнішній вигляд (у тому числі відповідний одяг, 

макіяж, тощо). 

• Чи при виконанні завдань тренера праці необхідною є дипломатія? Якщо 

так – чому? У яких ситуаціях?  

• Як Ви поговорите з особою, яка має проблеми з дотриманням особистої 

гігієни? 

• Що, на Вашу думку, може зробити тренер праці, коли особу з 

неповносправністю не приймають колеги по роботі? 

КОГНІТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ  

Навик спостереження, аналітичного мислення і планування 

• У проекті передбачено 5-місячне працевлаштування тренера праці, чи у Вас 

є ідеї щодо Вашого професійного майбутнього після завершення співпраці? 

• Будь ласка, наведіть приклад ситуації, у якій Ви добилися успіху завдяки 

навикам аналізу подій. 

• Прошу описати якусь ситуацію, де Ви скоїли помилку, і що цей досвід Вам 

дав? 

• Завдання для виконання: Будь ласка, заплануйте – з урахуванням поділу на 

окремі дії – виконання (слід на вибір вказати завдання, що не потребує надто 

багато часу, залежно від організаційних можливостей): 

–  робіт з прибирання у конкретному приміщенні;  

–  миття туалетів (унітазів, умивальників тощо);  

–  прасування сорочок.  

Слід забезпечити необхідні засоби і допомогу у виконанні завдання. Варто 

звернути увагу, чи кандидат при плануванні особисто перевірить виконання 

цих дій, чи спланує їх «з голови». Після того, як кандидат запланує дії, слід 

попросити його виконати другий етап (повідомляємо про це лише після 

завершення першого етапу) – підготувати клієнта до виконання цього 

завдання на підставі проведеного на першому етапі аналізу і плану виконання 

цієї роботи. 
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Гнучкість і креативність 

• Чим для Вас є проблемні ситуації? Як Ви їх трактуєте?  

• Будь ласка, уявіть себе у ролі тренера праці у такій ситуації: на робочому 

місці особа з особливими потребами працює з вагою – має зважувати по 

50 грам певного товару, але не може собі дати з цим раду і має проблеми з 

лічбою – як це вирішити? Готовність до вдосконалення знань, 

самосвідомість. 

• Що з Вашого попереднього професійного досвіду Ви вважаєте найбільш 

цінним і чому? Якщо у резюме кандидата є неочікувані «сюжетні повороти», 

– слід запитати про причини такої ситуації – як це трапилося? Чому? 

• Як Ви вважаєте, на які зі своїх компетенцій Вам слід звернути особливу 

увагу, працюючи тренером/тренеркою праці? 

ВИКОНАВЧІ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Орієнтація у діяльності на особу і мету 

• Що Ви робитимете, якщо досі відомі і використовувані способи впливу не 

дадуть результатів – що робити далі? 

• Будь ласка, наведіть приклад ситуації, у якій поведінку (дії) слід було б 

пристосувати до індивідуальних потреб одержувачів. 

• Яким чином Ви плануєте працювати з особами з різними типами особливих 

потреб? Чи на Вашу думку це буде диференційована робота? Будь ласка, 

порівняйте стилі підтримки осіб з різними особливими потребами (очікувана 

відповідь – це повністю індивідуалізовані підходи – незалежно від типу 

особливих потреб). 

Організація роботи, перебування у розпорядженні, гнучкість 

і самостійність у діях 

• Яким чином Ви визначаєте пріоритети своєї діяльності? 

• Яке найскладніше рішення Ви мали прийняти останнім часом? З огляду на 

що це було складне рішення? 

• Як Ви уявляєте собі перебування у розпорядженні? Чи Вам відомо, що 
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означає перебування у розпорядженні у випадку завдань тренера праці? 

Якщо відповідь «ні», то слід пояснити і задати питання, чи 

кандидат/кандидатка готові на таку роботу (субота, неділя, свята, різний 

робочий час впродовж дня). 

Наполегливість, послідовність, сумлінність і ретельність 

• Послідовність – це можна перевірити на етапі аналізу резюме – 

послідовність у побудові шляху професійного розвитку свідчить про 

здатність до планування і наполегливість. Сумлінність і ретельність можна 

оцінити, спостерігаючи за кандидатом під час виконання завдань.  

Навик передачі знань (навички навчання) 

• Чи Ви володієте досвідом навчання чого-небудь інших людей? Яку тактику 

Ви використовували? Як Ви себе почували у цій ситуації? Чи Ви вважаєте, 

що Ви добилися успіху у роботі з цією особою? 

• Уявімо, що я не вмію приготувати каву у простій кавоварці для еспресо. Як 

би Ви мене навчили? 

• Будь ласка, опишіть простір незрячій особі – наприклад, робоче місце, 

приміщення, де ми ведемо бесіду. 

Навички продажу і маркетингу 

• Яким, на Вашу думку, є найкращий метод пошуку роботи? • Чи Ви коли-

небудь користувалися підтримкою при пошуку роботи? Якою саме? • Як би 

Ви шукали роботу для когось? • Яким чином Ви б заохочували роботодавців, 

щоб вони приймали на роботу осіб з особливими потребами? Навики ведення 

переговорів і медіації • Для чого, на Вашу думку, потрібен навик ведення 

переговорів при реалізації завдань тренера праці? • Чи тренеру праці 

потрібен навик медіації? Якщо так, то у яких ситуаціях? Будь ласка, наведіть 

приклади. 

 

Джерело: M. Gorący: Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. 

Zestaw I. PFON. Warszawa 2015 
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Додаток О 

 

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ 

Документальний матеріал 

 

 Характеристика робочого середовища осіб з порушеннями інтелекту 

була укладена на підставі досліджень, здійснених на 35 підприємствах, що 

діють на вільному ринку праці, де працюють такі особи. Ці дослідження 

проведено на підприємствах приватного сектора, у державних установах та 

на території неурядових організацій різного розміру та структури власності.  

Отримані результати досліджень дозволили визначити робочі місця, де 

працевлаштовані працівники з порушеннями інтелекту. Найбільш численну 

групу таких працівників формують працівники, що займаються 

прибиранням, – вони становлять понад 60% працівників з порушеннями 

інтелекту. Доволі численну групу – бл. 20% – становлять працівники 

виробництва, а інші працюють в офісах та на інших робочих місцях. 

Роботодавці зазвичай виконують свої обов'язки щодо працівників з 

особливими потребами через визначення обсягу обов'язків відповідно до 

займаної посади і можливостей працівника. 

У категорії працівників, що займаються прибиранням, це зазвичай комплекси 

дій, пов'язаних з утриманням чистоти і порядку у виділеному для 

обслуговування об'єкті чи його частині, а в окремих випадках – також на 

прилеглій території. Залежно від типу послуг, що надаються, це можуть бути 

об'єкти громадського харчування та проживання, у тому числі з готельними 

номерами, ресторани з прилеглою територією, виробничі та складські 

приміщення. Приклади таких приміщень і територій, де працюють 

працівники, що займаються прибиранням, працевлаштовані у галузі 

громадського харчування, наведено на фотографіях 1, 2 i 3. 
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Фото 1. Територія праці працівника підтримки порядку – велика мережа 

швидкого харчування 

 

Фото 2. Територія праці працівника підтримки порядку 

 



474 
 

 
 

 

Фото 3. Територія праці працівника підтримки порядку – виробничі 

приміщення 

 

У рамках виконуваних обов'язків працівники підтримки порядку 

використовують прості інструменти – щітки, совки тощо, механізоване 

обладнання — порохотяги, посудомийні машини, пропарювачі тощо, та 

загальнодоступні засоби для чищення – фотографії 4, 5 i 6. 
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Фото 4. Обладнання, яке використовує працівник підтримки порядку 

 

Фото 5. Прості інструменти, які використовує працівник підтримки порядку 
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Фото 6. Засоби прибирання, які використовує працівник підтримки порядку 

 

 Робочі місця працівників виробництва розташовані у виробничому 

просторі, організованому відповідно до типу виконуваних виробничих 

завдань. Це зазвичай приміщення майстерень, цехи або окремі робочі місця. 

Приклади робочих місць на виробництві, де працюють працівники 

з порушеннями інтелекту, представлено на фотографіях 7, 8 i 9. 
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Фото 7. Майстерня – робоче місце палітурника 

 

Фото 8. Виробничий цех – робоче місце оператора машини для лиття під 

тиском 
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Фото 9. Робоче місце завантажувача відходів 

 

 Як випливає з представлених матеріалів, особи з особливими 

потребами зазвичай працюють на посадах, де вимагається виконання 

відносно простих робіт, що охоплюють конкретні повторювані професійні 

дії. Отримані результати досліджень збігаються з наведеними у літературі 

рекомендаціями щодо працевлаштування працівників з порушеннями 

інтелекту, у тому числі з рекомендаціями, наведеними у розроблених у 

Центральному інституті охорони праці «Рамкових рекомендаціях щодо 

проектування об'єктів, приміщень і робочих місць для осіб з особливими 

потребами». У згаданих рекомендаціях вказано на можливості 

працевлаштування працівників з порушеннями інтелекту на робочих місцях 

відповідно до класифікації професій та спеціальностей для потреб ринку 

праці у таких великих групах: 

 офісні працівники, 
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 спеціалісти сільського господарства, садівники, лісники i рибалки, 

 промислові робітники і ремісники, працівники, що виконують прості 

роботи [ZAWIESKA W., 395, s. 14]. 

Здійснена у рамках проведених досліджень обсервація показує, що шляхи 

сполучення, які забезпечують доступ до побутових приміщень, туалетів і 

робочих місць, обладнано типовими евакуаційними знаками та елементами 

протипожежного захисту, відповідно до діючих норм – фотографія 10. 

 

 

Фото 10. Обладнання шляхів пересування 

 

Основним принципом щодо організації шляхів пересування є використання 

однорідної системи маркування шляхів сполучення і приміщень на 

підприємстві. Однорідність маркування проявляється у використанні 
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однакових кольорів при маркуванні повторюваних елементів, виконанні 

написів за допомогою виразно збільшеного шрифту, розташованих на 

однаковій висоті, використанні простих символів, постійних місць 

розміщення обладнання тощо. 

Роботодавець зобов'язаний до належного маркування шляхів пересування на 

підприємстві. Відповідно до норм, які містяться в Указі міністра праці і 

соціальної політики щодо загальних принципів безпеки і гігієни праці, 

роботодавець зобов'язаний забезпечити на території підприємства 

підготовлені і промарковані, відповідно до польських стандартів та 

відповідних положень, шляхи пересування, пішохідні переходи і пожежні 

шляхи, а також утримувати їх у стані, який не несе загрози для користувачів. 

Водночас, місця на підприємстві, де існують ризики для працівників, повинні 

бути позначені помітними кольорами й/або знаками безпеки відповідно 

польських стандартів. Знаки безпеки мають бути розміщені на лінії зору – у 

місці або відразу біля визначної небезпеки, а у випадку небезпеки загального 

характеру – біля входу на територію, де наявна така небезпека. 

Окрім цього, якщо маркування недостатньо для забезпечення безпеки й 

охорони здоров'я працівників, небезпечні місця слід вивести з експлуатації, 

відповідним чином їх обгородивши або в інший спосіб. Приклади 

маркування шляхів сполучення на підприємствах наведено на фотографіях 

11, 12, 13. 

 

 



481 
 

 
 

 

Фото 11. Маркування шляхів пересування 

 

 

Фото 12. Маркування шляхів пересування 
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Фото 13. Маркування шляхів пересування 

Джерело: www.oznakowanie-poziome.pl 

 

У рамках здійснених досліджень щодо пристосування шляхів сполучення до 

потреб працівників з порушеннями інтелекту не виявлено застосування 

рішень, що виходять поза вимоги, передбачені загальними нормами для 

об'єктів, приміщень і робочих місць, та норми безпеки і гігієни праці, 

адресовані виключно до цієї категорії працівників. 

Отримані у ході здійснених досліджень результати щодо пристосування 

робочого середовища до потреб осіб з порушеннями інтелекту становлять 

підставу для підготовки оцінки у цій сфері та розробки інструкцій для 

тренерів праці і контрольних списків, які стосуються пристосування 
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робочого середовища, яке призначене для цих осіб. 
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Додаток П 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI INTERAKCJI Z OSOBAMI 

NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE 

 

W bezpośrednich relacjach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie na 

leży używać prostego języka, co egzemplifikuje się w następujących 

zaleceniach: 

 mów jasno i powoli, 

 dbaj o zachowanie sprzężenia zwrotnego – sprawdzaj, czy słuchacz 

rozumie to, co mówisz, np. poprzez powtórzenie kwestii przez rozmówcę 

własnymi słowami, 

 nie stawiaj pytań w rodzaju: „Czy zrozumiałeś?‖, 

 w przypadku trudności z wypowiedzeniem się zwróć uwagę na mowę 

ciała rozmówcy, 

 przy wyjaśnianiu wykorzystuj przykłady dobrze znane z codziennego 

życia, 

 w przypadku pracy z grupą stosuj odpowiednie techniki współpracy – np. 

kartki dostępności (stosowane w ramach działalności Inclusion Europe). 

W przypadku przekazywania informacji w formie pisemnej używaj 

materiałów prostych i łatwych do czytania. 

Przygotowując i wykorzystując tego rodzaju materiały należy pamiętać, że: 

 żaden tekst łatwy do czytania nie powinien powstać bez udziału osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, na odpowiednim etapie opracowania, 

 przy ocenie tekstu wspólnie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, 

nie zadawaj pytań, na które mogą odpowiedzieć „tak‖ lub „nie‖, 

 nie pytaj „Czy jest to łatwo zrozumieć?‖, raczej „O czym mówi ten tekst? 

W procesie redagowania tekstów łatwych do czytania: 

 używaj dobrze znanych, łatwych do zrozumienia wyrazów, 

 nie używaj słów zapożyczonych z innych języków, 

 unikaj używania skrótów, 

 staraj się nie używać procentów i dużych liczb, 

 zawsze używaj krótkich zdań, 

 używaj raczej strony czynnej niż biernej, 

 używaj czasu teraźniejszego, a nie przeszłego. 

Przy formatowaniu tekstu: 

 nie używaj tła, które utrudni odczytanie tekstu, 
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 zawsze używaj wyraźnej, łatwej do odczytania czcionki, 

 nie używaj czcionki szeryfowej, która jest trudna do odczytania, 

 nie używaj czcionki o ozdobnym kroju, 

 nie używaj kursywy, 

 nie pisz całych słów WIELKIMI LITERAMI, 

 unikaj pisania kolorowym drukiem, 

 nigdy nie używaj przypisów, 

 unikaj znaków specjalnych i skrótów, 

 pisz pełne daty: np. wtorek, 12 października 2020 roku. 

Przy formatowaniu strony: 

  wyrównuj tekst do lewej strony i nigdy nie justuj tekstu, 

 nie stosuj akapitów, 

 nie umieszczaj zbyt dużego tekstu na jednej stronie, 

 zostawiaj odstępy między częściami tekstu, 

 w przypadku zamieszczania ilustracji wybieraj ilustracje wyraźne i łatwe 

do zrozumienia, 

 dla zobrazowania określonej sytuacji używaj tej samej ilustracji 

 

Opracowanie na podstawie: Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego 

do czytania i zrozumienia, red. E. Abramowska. PSROUU. Warszawa 2012. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЯМОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

З ОСОБАМИ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ 

 

У прямих стосунках з особами з порушеннями інтелектуального розвитку 

слід використовувати просту мову, що проявляється у таких рекомендаціях: 

 говоріть виразно і повільно, 

 піклуйтеся про збереження зворотного зв'язку – перевіряйте, чи 

слухач розуміє те, що Ви кажете, наприклад, шляхом повторення 

запитання співрозмовником власними словами, 

 не задавайте питань типу «Ти зрозумів?», 

 у випадку труднощів у висловлюванні слід звернути увагу на мову 

тіла співрозмовника, 
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 при поясненні використовуйте приклади, які добре відомі 

з буденного життя, 

 у випадку роботи з групою застосовуйте відповідні техніки 

взаємодії – наприклад, картки доступності (застосовуються у рамках 

діяльності «Inclusion Europe»). 

У випадку передачі інформації у письмовому вигляді слід використовувати 

прості і легкі для читання матеріали. 

Готуючи і використовуючи матеріали цього типу, слід пам'ятати, що: 

 жоден простий для читання текст не може бути створений без участі 

осіб з порушеннями інтелектуального розвитку на відповідному 

етапі розробки, 

 при оцінці тексту спільно з особами з порушеннями 

інтелектуального розвитку не задавай питань, на які вони можуть 

відповісти «так» або «ні», 

 не питай «Чи це легко зрозуміти?», радше «Про що йдеться у цьому 

тексті?» 

У процесі редагування легких для читання текстів: 

 використовуйте поширені, легкі для розуміння слова, 

 не використовуйте слів, запозичених з інших мов, 

 уникайте використання скорочень, 

 старайтеся не використовувати проценти і великі числа, 

 завжди використовуйте короткі речення, 

 частіше використовуйте активну, а не пасивну форму, 

 використовуйте теперішній, а не минулий час. 

При форматуванні тексту: 

 не використовуйте тло, яке ускладнить читання тексту, 

 завжди використовуйте виразний, легкий для читання шрифт, 

 не використовуйте шрифт із засічками, який складно читати, 
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 не використовуйте декоративні шрифти, 

 не використовуйте курсив, 

 не пишіть цілі слова ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, 

 уникайте писати кольоровим письмом, 

 ніколи не використовуйте зноски, 

 уникайте спеціальних символів і скорочень, 

 пишіть дати повністю: наприклад, вівторок, 12 жовтня 2020 року. 

При форматуванні сторінки: 

 вирівнюйте текст по лівому краю і ніколи не вирівнюйте текст 

по ширині, 

 не використовуйте абзаци, 

 не розміщуйте занадто довгий текст на одній сторінці, 

 залишайте відступи між частинами тексту, 

 у випадку розміщення ілюстрацій, вибирайте чіткі і прості 

для розуміння ілюстрації, 

 для представлення певної ситуації використовуйте однакову 

ілюстрацію. 

 

Розробка на підставі: Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do 

czytania i zrozumienia, red. E. Abramowska. PSROUU. Warszawa 2012 
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Додаток Р 

 

 

ISTOTA ROZWIĄZAŃ UJĘTYCH W PROJEKCIE USTAWY O 

ZATRUDNIENIU WSPOMAGANYM 

1. Zatrudnienie wspomagane to rozwiązanie, które ma być odpowiedzią na 

wyznawania pojawiające się wobec rynku pracy oraz osób niepełnosprawnych 

biernych zawodowo. Usługa ma być formą aktywizacji zawodowej, która uzupełni 

dotychczas istniejące rozwiązania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Zakłada ono 

indywidualną pracę trenera pracy z osobą niepełnosprawną przy maksymalnym jej 

włączeniu w całość procesu decyzyjnego dotyczącego zatrudnienia. Zatrudnienie 

wspomagane ma być prowadzone we współpracy z pracodawcami, instytucjami 

rynku pracy oraz podmiotami realizującymi zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

             2. Idea zatrudnienia wspomaganego opierają się na zindywidualizowanym 

procesie wdrażania osoby niepełnosprawnej na rynek pracy, w trakcie którego 

wyróżnić można etap: 

1) przygotowania do pracy (etap 1) obejmujący: 

a) zaangażowanie – w ramach którego następuje włączenie osoby uprawnionej do 

zatrudnienia wspomaganego oraz określenie potrzeb, trudności i możliwości w 

zakresie znalezienia, podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osobę uprawnioną, 

b) utworzenie profilu zawodowego – w ramach którego następuje określenie 

zakresu niezbędnego wsparcia w tym identyfikację umiejętności, kompetencji i 

predyspozycji osoby uprawnionej, ułatwiającej jej aktywny wybór zajęcia 

zgodnego z jej zainteresowaniami, aspiracjami, potrzebami, możliwościami i 

doświadczeniem, 

c) poszukiwanie pracy – w ramach którego następuje wsparcie osoby uprawnionej 

w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmowy 

rekrutacyjnej, korzystaniu z usług i instrumentów rynku pracy, poszukiwanie i 

nawiązanie kontaktów z pracodawcami oraz zachęcaniu pracodawców do 
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zatrudnienia osoby uprawnionej, 

d) podjęcie zatrudnienia – w ramach którego następuje ustalenie zasad współpracy 

pomiędzy osobą uprawnioną, pracodawcą i trenerem oraz wsparcie osoby 

uprawnionej i pracodawcy w procedurach zatrudnienia 

– kończący się w dniu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej; 

2) wsparcia w miejscu pracy (etap 2) obejmujący: 

a) zapoznanie osoby uprawnionej z warunkami pracy oraz obowiązkami na 

stanowisku pracy, 

b) udzielanie osobie uprawnionej i pracodawcy pomocy w adaptacji w miejscu 

pracy, 

– kończący się uzyskaniem przez osobę niepełnosprawną zdolności do 

samodzielnego utrzymania zatrudnienia; 

3) monitoringu (etap 3) obejmujący: 

a) monitorowanie sytuacji osoby uprawnionej w okresie zatrudnienia, 

b) dokonywanie okresowych ocen osoby uprawnionej pozwalających 

sprawdzać jakość jej pracy, poziom zaangażowania i motywacji, 

c) podejmowanie odpowiednich działań, w stosunku do osoby uprawnionej i 

jej pracodawcy, mających na celu utrzymanie osoby uprawnionej w 

zatrudnieniu. 

Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym zakłada, że poszczególne etapy 

usługi będą trwały przez określony czas: etap pierwszy maksymalnie 24 miesiące, 

etap drugi maksymalnie 4 miesiące, etap 3 maksymalnie 12 miesięcy (w 

wyjątkowych przypadkach, po decyzji powiatowego urzędu pracy, może on zostać 

wydłużony o czas niezbędny do jego realizacji). Łącznie zakładany czas 

wspierania osoby niepełnosprawnej w usłudze nie powinien być dłuższy niż 40 

miesięcy. Przy czym jest to okres maksymalny, który ulega skróceniu, jeżeli osoba 

niepełnosprawna szybciej podejmie pracę lub usamodzielni się na stanowisku 

pracy. 

3. Doświadczenia światowe, jak i polskie podnoszą postulat ograniczenia 
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katalogu beneficjentów zatrudnienia wspomaganego do grupy osób 

niepełnosprawnych, dla której jest to niezbędne. Realizacja zatrudnienia 

wspomaganego dla danej osoby niepełnosprawnej konieczna jest natomiast tylko 

wówczas, gdy – aby osiągnąć zatrudnienie – musi ona przejść/wziąć udział we 

wszystkich etapach tej usługi. Jeżeli nie jest konieczne wspieranie jej na którymś z 

ww. etapów, oznacza to, że aby podjąć zatrudnienie nie musi z niej korzystać,  

może natomiast, a tym samym wystarczające dla niej jest, skorzystanie z innych, 

dostępnych w ramach funkcjonującego systemu wsparcia, instrumentów 

rehabilitacji zawodowej (np. doradztwa zawodowego czy pośrednictwa pracy 

świadczonego przez powiatowy urząd pracy). Sformułowana w projekcie ustawy 

grupa docelowa została wybrana z uwzględnieniem wyżej omówionych 

przesłanek, w taki sposób aby mogły skorzystać z niej wyłącznie osoby, które mają 

największe trudności w samodzielnym wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy i 

które bez wsparcia trenera pracy, na wszystkich etapach usługi, nie miałyby szansy 

na zatrudnienie. W związku z tym, w projekcie zaproponowano aby zatrudnienie 

wspomagane kierowane było do osób, w odniesieniu do których orzeczono: 

a) upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję, chorobę 

narządu wzroku, całościowe zaburzenia rozwojowe lub zaburzenia 

głosu, mowy i choroby słuchu – w przypadku zaliczenia ich do 

znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub 

b)   upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe 

zaburzenia rozwojowe – w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia 

niepełnosprawności. 

W związku z tym, że celem tego instrumentu mam być podjęcie przez osobę 

niepełnosprawną pracy założono, że skorzystać z niego będą mogły wyłącznie 

osoby w wieku aktywności zawodowej. Szczegółowe dane dotyczące szacunkowej 

grupy osób niepełnosprawnych, które potencjalnie mogą skorzystać z zatrudnienia 

wspomaganego przedstawiono szerzej w Metodologii sporządzenia oceny skutków 

regulacji do projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. 
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Należy tu jeszcze wyjaśnić, że pomimo tego, iż kluczową grupą osób 

niepełnosprawnych, do której kierowane jest zatrudnienie wspomagane są osoby 

bierne zawodowo, to ze względu na konieczność zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania instrumentu, transparentności realizowanych działań oraz 

przepływów finansowych, w projektowanej regulacji przyjęto, że aby skorzystać z 

usługi należy posiadać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy 

niepozostającej w zatrudnieniu. Takie rozwiązanie nie wyłącza jednak 

konieczności objęcia planowanymi działaniami osób niepełnosprawnych biernych 

zawodowo. Przeciwnie, przewidując dodatkowe zachęty (premia) dla podmiotów 

realizujących usługę, zmierza do doprowadzenie potencjalnych klientów do 

rejestracji w urzędzie pracy a dalej, przy założeniu spełnienia innych koniecznych 

wymagań, do zatrudnienia wspomaganego. 

4. Uzasadniając decyzję dotyczącą przypisania niektórych zadań z zakresu 

zatrudnienia wspomaganego wojewodzie, należy wskazać, że kierowano się 

analogią do rozwiązań funkcjonujących aktualnie na gruncie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w której to 

właśnie wojewoda weryfikuje a następnie nadaje statusy zakładom pracy 

chronionej i zakładom aktywności zawodowej. W związku z tym, również z tego 

względu, właśnie temu organowi przypisano konieczność prowadzenia rejestru 

agencji zatrudnienia. 

5. Projekt ustawy zakłada, że powiatowy urząd pracy będzie zobowiązany 

do oceny, czy dana osoba niepełnosprawna, spełniająca wymogi określone w 

ustawie, potrzebuje szczególnego wsparcia w postaci usługi zatrudnienia 

wspomaganego, na wszystkich jej etapach. Urząd ten w trakcie dokonania oceny, 

będzie mógł skorzystać ze wsparcia trenera pracy. Podstawą skierowania do 

zatrudnienia wspomaganego będzie ustalenie, że nie jest możliwa aktywizacja 

zawodowa osoby niepełnosprawnej bez skorzystania przez nią ze wsparcia na 

każdym z etapów zatrudnienia wspomaganego. Skierowanie ma stanowić 

podstawę objęcia osoby usługą oraz uruchomienia finansowania. Powiatowy urząd 
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pracy, wydając skierowanie, będzie zobowiązany do rekomendowania agencji 

zatrudnienia wspomaganego, posiadającej wolne miejsca. 

6. Podmiotem realizującym usługę zatrudnienia wspomaganego będą 

agencje zatrudnienia wspomaganego. Agencją będzie mógł być podmiot, 

utworzony przez gminę, powiat lub organizację pozarządową nie działającą w celu 

osiągniecia zysku, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób niepełnosprawnych, wyodrębniony organizacyjnie i finansowo, 

wpisany do rejestru agencji, świadczący usługę zatrudnienia wspomaganego. 

Warunkiem wpisu będzie m.in. posiadanie odpowiedniego personelu (w tym co 

najmniej dwóch trenerów pracy, psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika 

pracy) czy dysponowanie lokalem. Agencje będą odpowiedzialne m.in. za 

organizację pracy trenerów pracy, wspieranie trenerów w realizacji ich zadań oraz 

zapewnienie i organizację pracy innych specjalistów w procesie zatrudnienia 

wspomaganego. Będą one również odpowiedzialne za świadczenie usługi na 

właściwym poziomie. 

Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym zwiera szczegółowe regulacje 

dotyczące warunków nabywania statusu agencji, jego utraty, sposobu finansowania 

tych podmiotów, zakresu ich odpowiedzialności oraz zadań i kompetencji. 

Warto tu jeszcze wskazać, że wybór agencji realizującej usługę zatrudnienia 

wspomaganego, zgodnie z projektowaną ustawą, dokonywany będzie na gruncie 

już istniejących już rozwiązań, jakimi są przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

Oparto się więc na regulacji, która jest znana i powszechnie stosowana w praktyce.  

Projekt ustawy zakłada objęcie osoby uprawnionej wsparciem na wszystkich 

trzech etapach zatrudnienia wspomaganego. Proponowane rozwiązania pozwolą 

agencjom na poszukiwanie potencjalnych kandydatów do zatrudnienia 

wspomaganego jeszcze przed formalnym rozpoczęciem realizacji usługi. 

Mechanizm finansowania będzie natomiast motywował agencje do podejmowania 

działań w najbardziej skuteczny sposób. 
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7. Najistotniejszą osobą w procesie zatrudnienia wspomaganego, będzie 

trener pracy – odpowiedzialny m.in. za znalezienie kandydata do usługi, wsparcie 

na wszystkich etapach jej realizacji oraz przygotowanie i podjęcie przez niego 

aktywności zawodowej. 

Ze względu na kluczową rolę trenera pracy oraz wagę problemów, z jakimi będzie 

musiał się on mierzyć, wprowadzono certyfikację trenerów oraz mechanizm 

ujednolicenia standardów ich szkoleń. 

W projekcie ustawy zdecydowano się na wprowadzenie państwowego egzaminu 

na trenera pracy, przeprowadzanego przez wojewodę. Podkreślić należy, że 

środowiska związane z zatrudnieniem wspomaganym, dostrzegły już wcześniej 

potrzebę ujednolicenia kwalifikacji trenera pracy. Polska Federacja Zatrudnienia 

Wspomaganego złożyła do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego wniosek o wpis kwalifikacji „Wspieranie osób z niepełnosprawnością 

w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu na otwartym rynku pracy metodą 

zatrudnienia wspomaganego‖ do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). 

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że: „Proponuje się, aby warunkiem 

świadczenia usługi trenera pracy było odbycie przez zatrudnionych w organizacji 

trenerów pracy, specjalistycznego szkolenia potwierdzonego otrzymaniem 

zaświadczenia. Uzyskaniem kwalifikacji «Wspieranie osób z niepełnosprawnością 

w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu na otwartym rynku pracy metodą 

zatrudnienia wspomaganego», powinno odpowiadać uzyskaniem zaświadczenia z 

rekomendowanego w raporcie OSR szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy‖. 

Z powyższego wynika, że wnioskodawca zauważył potrzebę ujednolicenia 

standardów obowiązujących trenerów pracy oraz formalnego potwierdzania 

nabytych przez nich umiejętności i kwalifikacji. 

W ocenie projektodawcy, egzamin państwowy zapewni jednolitość standardów 

pracy trenera pracy – egzamin ma zostać poprzedzony szkoleniem. W projekcie 

ustawy przewidziano delegację ustawową do wydania aktu wykonawczego, 

regulującego sposób przeprowadzania egzaminu oraz umiejętności i kwalifikacje 
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podlegające weryfikacji. 

Z uwagi na społeczną doniosłość zawodu trenera pracy, konieczne jest 

pozostawienie do wyłącznej kompetencji ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, zakresu i sposobu przeprowadzania egzaminu na 

trenera pracy. Z dotychczasowej obserwacji środowisk związanych z 

zatrudnieniem wspomaganym wynika, że sposób świadczenia pracy przez trenera 

pracy nie jest jednolity, pożądane jest natomiast zapewnienie identycznego 

standardu, również z uwagi na konieczność świadczenia usługi wszędzie na tym 

samym poziomie. 

Jednocześnie, formalna weryfikacja kwalifikacji kandydata na trenera pracy, 

pozwoli na dopuszczenie do tego zawodu osoby już posiadające odpowiednią 

wiedzę, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W 

projekcie ustawy przewidziano możliwość uznania za trenerów pracy osoby, które 

wykonywały zadania odpowiadające zadaniom trenera w rozumieniu 

przedmiotowej ustawy, w okresie co najmniej dwóch lat przed dniem jej wejścia w 

życie. Osoby te będą miały dwa lata na formalne potwierdzenie umiejętności i 

przystąpienie do egzaminu. 

8. Pomimo tego, że polskie doświadczenia w zakresie wdrażania osób 

niepełnosprawnych w rynek pracy metodą zatrudnienia wspomaganego są bogate, 

to wynikają one głównie z realizacji programów i projektów współfinansowanych 

ze środków unijnych lub krajowych. W związku z tym, środowiska współpracujące 

z osobami niepełnosprawnymi, pracodawcy i osoby zainteresowane zatrudnieniem 

wspomaganym od lat postulują konieczność zapewnienia mu bezpiecznych i 

stabilnych źródeł finansowania. 

Upowszechnienie zatrudnienia wspomaganego, poprzez włączenie go do 

głównego nurtu polityki społecznej państwa, było rekomendowane również jako 

jeden z postulatów wynikających z realizowanego w okresie od 01.11.2013 r. do 

31.07.2014 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

partnerstwie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, 
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Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE Promoting Inclusion for 

People With Intellectual Disabilities, projektu systemowego pn. Trener pracy jako 

sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

              9. Projektowana ustawa będzie określała organizację zatrudnienia 

wspomaganego, jego cel, zakres, sposób realizacji, podmioty w nią włączone oraz 

grupę docelową. 

Celem projektu jest przede wszystkim: 

– udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym z grup szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem i ze względu na głęboką niepełnosprawność pozostających poza 

rynkiem pracy; 

– umożliwienie osobom niepełnosprawnym, które do tej pory ze względu na swoje 

szczególne potrzeby, związane ze stopniem i rodzajem niepełnosprawności, były 

nieaktywne zawodowo podjęcia pracy w odpowiednich, dopasowanych do ich 

potrzeb i możliwości warunkach, przy wsparciu wykwalifikowanego personelu. 

10. Podstawą oszacowania kosztów zatrudnienia wspomaganego jest 

ustalenie głównej zmiennej, jaką jest kwota bazowa. Kwota bazowa jest 

uzależniona od: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia; 

b) stopnia niepełnosprawności; 

c) etapu zatrudnienia wspomaganego. 

W projekcie ustawy o zatrudnieniu wspomaganym założono, że wysokość kwoty 

bazowej dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

wyniesie 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla osób z lekkim 

stopniem niepełnosprawności 60% minimalnego wynagrodzenia. 

Odwołanie się do minimalnego wynagrodzenia było zabiegiem celowym. Dzięki 

niemu zapewniono coroczną waloryzację kwoty przeznaczonej na zatrudnienie 

wspomagane. Podkreślić należy, że podmiotem, który otrzyma środki z tytułu 

realizację usługi będzie agencja zatrudnienia wspomaganego. Zadaniem jej będzie 

natomiast nie tylko objęcie bezpośrednim wsparciem osoby niepełnosprawnej, ale 
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także organizacja całości procesu, na który również będzie mogła wykorzystywać 

przyznane dofinansowanie. Zakłada się, że agencje zatrudnienia wspomaganego 

będą odpowiedzialne także za wyszukanie potencjalnych beneficjentów 

zatrudnienia wspomaganego – będą również odpowiadać za realizację zadań 

marketingowych i promocyjnych. Podkreślić należy, że projekt ustawy nie zakłada 

bezpośredniego wsparcia finansowego osoby niepełnosprawnej np. w postaci 

stypendium czy dodatku stażowego. Korzyścią, jaką zyska osoba niepełnosprawna, 

będzie wsparcie w procesie znalezienia i utrzymania w zatrudnieniu. Kwota 

bazowa została zróżnicowana z uwagi na stopień niepełnosprawności. 

11. Analizując problem konieczności regulacji ustawowej, podkreślić 

należy, że wariant przygotowania i wdrożenia rządowego programu dotyczącego 

zatrudnienia wspomaganego brany był pod uwagę. Poczynione jednak w tym 

zakresie analizy, nie przyniosły pozytywnego rezultatu; jak się okazało działania 

pozalegislacyjne nie są w stanie znacząco zmniejszyć problemu bierności 

zawodowej osób niepełnosprawnych z grupy docelowej. W szczególności nie jest 

wystarczające wykorzystywanie zatrudnienia wspomaganego w ramach 

interwencji pozalegislacyjnej. 

Dotychczasowe doświadczenia z przeprowadzonych programów i projektów, 

związane z realizacją zatrudnienia wspomaganego, wskazują na konieczność 

prawnego uregulowania tej formy wsparcia, w tym uregulowania zawodu trenera 

pracy, statusu agencji zatrudnienia wspomaganego oraz grupy docelowej. 

Zastosowanie rozwiązań legislacyjnych pozwoli nie tylko na umocowanie prawne 

zatrudnienia wspomaganego i usług trenera pracy w systemie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ale także 

zagwarantuje ciągłość udzielania wsparcia, która jest niezwykle ważna dla 

powodzenie współpracy, opartej na wzajemnym zaufaniu, trenera i klienta-osoby 

niepełnosprawnej. 

Ciągłości takiej nie gwarantują natomiast programy Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mające co do zasady charakter 
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fakultatywny i czasowy. Realizacja programów nie gwarantuje również stabilności 

i ciągłości finasowania, która przy realizacji tak szczególnego zadnia, jak 

zatrudnienie wspomagane, jest niezwykle istotna. Prowadzone analizy pozwalają 

wyciągnąć wniosek, że osoby niepełnosprawne z projektowanej grupy docelowej, 

bez ciągłego i stabilnego wsparcia trenera pracy, szybko tracą zatrudnienie, 

wracając do grona osób bezrobotnych lub biernych. 

            12. Wejście w życie projektowanego aktu prawnego umożliwi zaprzestanie 

realizacji zatrudnienia wspomaganego przez podmioty obecnie w nie 

zaangażowane. Niezasadne stanie się więc zlecanie przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym zadań z 

zakresu zatrudnienia wspomaganego. Wejście w życie projektu może w 

przyszłości pozwolić Funduszowi na finasowanie innych niż zatrudnienie 

wspomagane zdań, dzięki nie przeznaczaniu środków na ten cel. 

Aby jednak nie pozostawiać samym sobie osób, które aktualnie korzystają z usługi, 

a tym samym nadal wspierać je w utrzymywaniu aktywności zawodowej, projekt 

przewiduje rozwiązanie zgodnie z którym osoby niepełnosprawne z grupy 

docelowej, które przed dniem wejścia w życie ustawy podjęły zatrudnienie przy 

wsparciu trenera, będą mogły być objęte dalszymi działaniami z zakresu 

zatrudnienia wspomaganego na podstawie nowopowstającej regulacji. 

           13. Projektowana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 

zainteresowanych środowisk, a przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Po jej 

przyjęciu zatrudnienie wspomagane będzie zadaniem obligatoryjnym, 

realizowanym w sposób ciągły. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РІШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ПРОЕКТІ ЗАКОНУ 

ПРО ПІДТРИМУВАНУ ЗАЙНЯТІСТЬ 

1. Підтримувана зайнятість – це рішення, яке має бути відповіддю на 

виклики, які виникають щодо ринку праці та професійно пасивних осіб 

з особливими потребами. Ця послуга має бути формою професійної 
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активізації, яка доповнить вже існуючі рішення у сфері професійної 

реабілітації. Вона передбачає індивідуальну роботу тренера праці з особою 

з особливими потребами при максимальному її залученні до всього процесу 

прийняття рішень щодо працевлаштування. Підтримувана зайнятість має 

здійснюватися у взаємодії з роботодавцями, установами ринку праці та 

суб'єктами, які реалізовують завдання у сфері професійної і соціальної 

реабілітації осіб з особливими потребами. 

2. Ідея підтримуваної зайнятості ґрунтується на індивідуалізованому 

процесі введення особи з особливими потребами на ринок праці, у ході якого 

можна виокремити такі етапи: 

1) підготовка до роботи (етап 1), яка охоплює: 

a) залученість – у рамках якої відбувається включення особи, уповноваженої 

до підтримуваної зайнятості, та визначення потреб, труднощів і можливостей 

у сфері пошуку, початку і збереження зайнятості уповноваженою особою, 

б) створення професійного профілю – у рамках якого відбувається 

визначення обсягу необхідної підтримки, у тому числі ідентифікація навиків, 

компетенції і схильностей уповноваженої особи, що спрощує її активний 

вибір заняття відповідно до її зацікавлень, прагнень, потреб, можливостей і 

досвіду, 

в) пошук роботи – у рамках якого відбувається підтримка уповноваженої 

особи у підготовці документів в рамках заявки на роботу, підготовці до 

співбесіди, використанні послуг та інструментів ринку праці, пошуку і 

налагодження контактів з роботодавцями та заохочення роботодавців до 

працевлаштування уповноваженої особи, 

г) початок процесу працевлаштування – у рамках якого відбувається 

визначення принципів співпраці між уповноваженою особою, роботодавцем і 

тренером та підтримка уповноваженої особи і роботодавця у процедурах 

працевлаштування – завершується у день працевлаштування особи з 

особливими потребами; 
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2) підтримка на робочому місці (етап 2), що охоплює: 

a) ознайомлення уповноваженої особи з умовами праці та обов'язками на 

робочому місці, 

б) надання уповноваженій особі і роботодавцю допомоги в адаптації на 

робочому місці, 

– етап завершується тим, що особа з особливими потребами набуває 

здатності самостійно зберігати зайнятість:  

3) моніторинг (етап 3), що охоплює: 

a) моніторинг ситуації уповноваженої особи у сфері працевлаштування, 

б) здійснення періодичної оцінки уповноваженої особи, що дозволяє 

перевіряти якість її роботи, рівень залученості і мотивації, 

в) здійснення відповідних заходів по відношенню до уповноваженої особи і її 

роботодавця, метою яких є утримання зайнятості уповноваженої особи. 

У проекті закону про підтримувану зайнятість передбачено, що окремі етапи 

послуги триватимуть впродовж певного часу: перший етап максимум 

впродовж 24 місяців, другий етап – максимум 4 місяці, третій етап – 

максимум 12 місяців (у виняткових випадках, після рішення повітового 

управління зайнятості, його може бути продовжено на час, необхідний для 

його реалізації). Загалом передбачений час підтримки особи з особливими 

потребами у рамках послуги не має перевищувати 40 місяців. Причому це 

максимальний період, який скорочується, якщо особа з особливими 

потребами швидше розпочне роботу або набуде самостійності на робочому 

місці. 

 3. Світовий та польський досвід свідчать на користь вимоги щодо 

обмеження переліку бенефіціарів підтримуваної зайнятості до групи осіб 

з особливими потребами, для якої це необхідно. Натомість, реалізація 

підтримуваної зайнятості для конкретної особи з особливими потребами є 

необхідною лише тоді, коли для працевлаштування вона має пройти/взяти 

участь у всіх етапах цієї послуги. Якщо немає необхідності підтримувати її 
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на котромусь з наведених вище етапів, то це означає, що для її 

працевлаштування не треба використовувати усю процедуру, а натомість 

вона може, і це буде відповідно достатнім для неї, скористатися іншими, 

доступними у рамках діючої системи підтримки, інструментами професійної 

реабілітації (наприклад, професійним консалтингом чи посередництвом у 

працевлаштуванні, які надаються районним управлінням зайнятості). 

Сформульована у проекті закону цільова група була вибрана з урахуванням 

наведених вище передумов таким чином, щоб підтримкою могли 

скористатися виключно особи, які мають найбільші труднощі з самостійним 

виходом і утриманням на ринку праці і які без підтримки тренера праці на 

усіх етапах послуги не мали б шансів на працевлаштування. У зв'язку з цим, 

у проекті запропоновано, щоб підтримувана зайнятість була спрямована до 

осіб, щодо яких констатовано: 

a) розумову відсталість, психічну хворобу, епілепсію, хворобу 

органів зору, всебічні порушення розвитку або порушення голосу, 

мовлення і хвороби слуху – у випадку їх зарахування до значного 

чи середнього ступеня інвалідності, або 

b) розумову відсталість, психічну хворобу, епілепсію або всебічні 

порушення розвитку – у випадку їх зарахування до легкого ступеня 

інвалідності. 

У зв'язку з тим, що метою цього інструменту має бути працевлаштування 

особи з особливими потребами, передбачено, що користуватися ним зможуть 

виключно особи у віці професійної активності. Детальні дані щодо 

приблизної групи осіб з особливими потребами, які потенційно можуть 

скористатися з підтримуваної зайнятості, ширше представлено у 

«Методології підготовки оцінки наслідків норми для проекту закону про 

підтримувану зайнятість». Слід тут додатково пояснити, що попри те, що 

ключовою групою осіб з особливими потребами, до якої скеровано 
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підтримувану зайнятість, є професійно пасивні особи, то з огляду на 

необхідність забезпечення належного функціонування інструменту, 

прозорості здійснюваних заходів та грошових потоків, у запланованій нормі 

передбачено, що для того, щоб скористатися послугою, слід мати статус 

безробітної особи або особи, що шукає роботу, не будучи 

працевлаштованою. Проте таке рішення не виключає необхідність 

поширення запланованих заходів на професійно пасивних осіб з особливими 

потребами. Навпаки, передбачаючи додаткові заохочення (премії) для 

суб'єктів, що надають послугу, таке рішення веде до забезпечення реєстрації 

потенційних клієнтів в управлінні зайнятості, а далі, за умови виконання 

інших необхідних вимог, – до підтримуваної зайнятості. 

 4. Обґрунтовуючи рішення щодо передачі окремих завдань зі сфери 

підтримуваної зайнятості воєводі, слід вказати, що тут здійснено аналогію до 

рішень, які діють на цей момент на підставі закону про професійну і 

соціальну реабілітацію та працевлаштування осіб з особливими потребами, 

де саме воєвода перевіряє, а далі надає статуси підприємствам захищеної 

зайнятості і центрам професійної активізації. У зв'язку з цим, саме з таких 

міркувань власне цьому органу доручено обов'язок ведення реєстру агентств 

працевлаштування. 

5. У проекті закону передбачено, що районне управління зайнятості 

буде зобов'язане оцінити, чи конкретна особа з особливими потребами, яка 

виконує вимоги, передбачені законом, потребує особливої підтримки у 

вигляді послуги підтримуваної зайнятості на всіх її етапах. Це управління у 

ході здійснення оцінки матиме можливість скористатися послугами тренера 

праці. Підставою для скерування на підтримувану зайнятість буде 

визначення, що професійна активізація особи з особливими потребами є 

неможливою, якщо вона не скористається підтримкою на кожному з етапів 

підтримуваної зайнятості. Таке скерування має становити підставу для 

поширення на особу цієї послуги та запуску фінансування. Видаючи 
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скерування, районне управління зайнятості буде зобов'язане рекомендувати 

агентство підтримуваної зайнятості, яке має вільні місця. 

6. Суб'єктом, що надає послугу підтримуваної зайнятості, будуть 

агентства підтримуваної зайнятості. Агентством може бути суб'єкт, 

утворений територіальною громадою, районом чи неприбутковою 

громадською організацією, статутним завданням якої є професійна 

і соціальна реабілітація осіб з особливими потребами, виокремлений 

організаційно і фінансово, внесений до реєстру агентств, які надають послугу 

підтримуваної зайнятості. Умовою внесення буде, зокрема, наявність 

відповідного персоналу (у тому числі як мінімум двох тренерів праці, 

психолога, консультанта з питань кар'єри, посередника з питань 

працевлаштування) чи наявність приміщення. Агентства відповідатимуть, 

зокрема, за організацію роботи тренерів праці, підтримку тренерів у 

реалізації їхніх завдань та забезпечення й організацію праці інших 

спеціалістів у процесі підтримуваної зайнятості. Вони також будуть 

відповідальні за надання послуги на належному рівні. 

Проект закону про підтримувану зайнятість містить конкретні норми щодо 

умов отримання статусу агентства, його втрати, способу фінансування цих 

суб'єктів, обсягу їхньої відповідальності та завдань і компетенцій. 

Тут також слід вказати, що вибір агентств, які надають послугу 

підтримуваної зайнятості, відповідно до розробленого закону, буде 

відбуватися на підставі вже існуючих рішень, якими є норми закону від 

24 квітня 2003 р. про суспільно корисну діяльність та волонтерство (Вісник 

законів за 2018 р., поз. 450). Тож в основі лежить норма, яка є вже добре 

відомою і загальновживаною на практиці. 

У проекті закону передбачено надання уповноваженій особі підтримки на 

усіх трьох етапах підтримуваної зайнятості. Запропоновані рішення 

дозволять агентствам шукати потенційних кандидатів для підтримуваної 

зайнятості ще перед формальним початком надання послуги. Механізм 
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фінансування буде у свою чергу мотивувати агентства до ведення діяльності 

найбільш ефективним чином. 

 7. Найважливішою особою у процесі підтримуваної зайнятості буде 

тренер праці – зокрема, він буде відповідальний за пошук кандидата для цієї 

послуги, підтримку на усіх етапах її здійснення та підготовку і здійснення 

ним професійної діяльності. 

З огляду на ключову роль тренера праці та значення проблем, з якими він 

стикнеться, запроваджено сертифікацію тренерів та механізм уніфікації 

стандартів їх підготовки. 

У проекті закону прийнято рішення про запровадження державного екзамену 

на тренера праці, який буде проводити воєвода. Слід наголосити, що 

середовища, пов'язані з підтримуваною зайнятістю, вже раніше зауважили 

потребу уніфікації кваліфікації тренера праці. Польська федерація 

підтримуваної зайнятості подала міністру, відповідальному за соціальний 

захист, заяву щодо внесення кваліфікації «Підтримка осіб з особливими 

потребами у виборі, пошуку й утриманні праці на відкритому ринку методом 

підтримуваної зайнятості» до Інтегрованої системи кваліфікацій (ІСК). 

В обґрунтуванні заявки вказано, що: «Запропоновано, щоб умовою для 

надання послуги тренера праці, було проходження працевлаштованими 

в організації тренерами праці спеціалізованого тренінгу, що підтверджується 

отриманням свідоцтва. Наданню кваліфікації «Підтримка осіб з особливими 

потребами у виборі, пошуку й утриманні праці на відкритому ринку методом 

підтримуваної зайнятості» має передувати отримання свідоцтва проходження 

рекомендованої у звіті ІСК підготовки для кандидатів у тренери праці». З 

вищенаведеного випливає, що заявник зауважив потребу уніфікації 

стандартів, які діють для тренерів праці, та формального підтвердження 

набутих ними навиків і кваліфікації. За оцінкою автора проекту державний 

екзамен забезпечить уніфікацію стандартів роботи тренера праці – перед 

екзаменом необхідно буде пройти підготовку. У проекті закону передбачено 
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делегування повноважень за законом для видання виконавчого акту, що 

регулює спосіб проведення екзамену та навики і кваліфікації, на які 

поширюється перевірка. 

З огляду на соціальну значущість професії тренера праці, необхідно 

залишити у виключній компетенції міністра, відповідального за соціальний 

захист, обсягу і способу проведення екзамену на тренера праці. 

З попереднього спостереження за середовищами, пов'язаними 

з підтримуваною зайнятістю, випливає, що спосіб виконання тренером праці 

своєї роботи не є уніфікованим, тож бажаним є забезпечення ідентичного 

стандарту, у тому числі з огляду на необхідність надання послуги всюди на 

однаковому рівні. 

Водночас, формальна верифікація кваліфікація кандидата на тренера праці 

дозволить допустити до цієї професії людей, які вже володіють відповідними 

знаннями, навиками і досвідом роботи з особами з особливими потребами. У 

проекті закону передбачено можливість визнання тренерами праці осіб, які 

виконували завдання, що відповідають завданням тренера у розумінні 

відповідного закону, за період як мінімум двох років від дня їх вступу в дію. 

Ці особи матимуть два роки на формальне підтвердження вмінь і здачу 

екзамену. 

 8. Попри те, що польський досвід у сфері виведення осіб з особливими 

потребами на ринок праці методом підтримуваної зайнятості є багатим, та він 

зумовлений передусім реалізацією програм і проектів, які співфінансуються з 

коштів ЄС або вітчизняних коштів. У зв'язку з цим, середовища, які 

співпрацюють з особами з особливими потребами, роботодавці і особи, які 

цікавляться підтримуваною зайнятістю, вже багато років заявляють про 

необхідність забезпечення їй надійних і стабільних джерел фінансування. 

Поширення підтримуваної зайнятості шляхом її включення до основного 

напряму соціальної політики держави рекомендувалося також як одна з 

вимог, що випливали з реалізованого у період з 01.11.2013 р. до 31.07.2014 р. 
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Державним фондом реабілітації осіб з особливими потребами у партнерстві з 

Польською організацією роботодавців осіб з особливими потребами, 

Польським форумом осіб з особливими потребами та організацією «KARE» 

системного проекту під назвою «Тренер праці як спосіб підвищення 

працевлаштування осіб з особливими потребами». 

 9. У запроектованому законі буде визначено організацію підтримуваної 

зайнятості, її мету, обсяг, спосіб реалізації, залучені суб'єкти та цільову 

групу. 

Метою проекту є передусім: 

– надання підтримки особам з особливими потребами з груп, яким особливо 

загрожує виключення, та особам, які з огляду на глибокі порушення 

перебувають поза ринком праці; 

– забезпечення особам з особливими потребами, які досі з огляду на свої 

специфічні потреби, пов'язані зі ступенем і типом особливих потреб, були 

професійно пасивними, працевлаштування у відповідних, пристосованих до 

їхніх  потреб і можливостей умовах, за підтримки кваліфікованого 

персоналу. 

10. Підставою для оцінки витрат на підтримувану зайнятість є 

визначення основної змінної, якою є базова сума. Базова сума залежить від: 

a) розміру мінімальної заробітної плати; 

б) ступеня важкості порушень; 

в) етапу підтримуваної зайнятості. 

У проекті закону про підтримувану зайнятість передбачено, що розмір 

базової суми для осіб зі значним і помірним ступенем інвалідності 

становитиме 75% суми мінімальної заробітної плати. Натомість для осіб з 

легким ступенем інвалідності – 60% мінімальної заробітної плати. Прив'язка 

до мінімальної заробітної плати була цілеспрямованим заходом. Завдяки 

цьому забезпечено щорічну переоцінку суми, призначеної на підтримувану 

зайнятість. Слід наголосити, що суб'єктом, який отримає кошти на підставі 
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реалізації цієї послуги буде агентство підтримуваної зайнятості. Його 

завданням, натомість, буде не лише надання прямої підтримки особі з 

особливими потребами, а й організація усього процесу, на який агентство 

також зможе використовувати виділене дофінансування. Вважається, що 

агентства підтримуваної зайнятості будуть також відповідальними за пошук 

потенційних бенефіціарів підтримуваної зайнятості – будуть також 

відповідати за реалізацію маркетингових і рекламних завдань. Слід 

наголосити, що у проекті закону не передбачено фінансової підтримки особи 

з особливими потребами, наприклад, у формі стипендії чи доплати за 

стажування. Вигодою, яку отримає особа з особливими потребами, буде 

підтримка у ході пошуку та утримання працевлаштування. Базова сума була 

диференційована з огляду на ступінь важкості порушень. 

11. Аналізуючи проблему необхідності законодавчої норми, слід 

наголосити, що враховувався також варіант підготовки і запровадження 

урядової програми, що стосується підтримуваної зайнятості. Проте аналізи, 

здійснені у цій сфері, не дали позитивного результату. Як виявилося, заходи 

поза сферою законотворчості не можуть значним чином знизити проблему 

професійної пасивності осіб з особливими потребами з цільової групи. 

Зокрема, використання підтримуваної зайнятості у рамках втручання поза 

сферою законотворчості є недостатнім.  

Наявний досвід на підставі здійснених програм і проектів, пов'язаний 

з реалізацією підтримуваної зайнятості, вказує на необхідність правового 

врегулювання цієї форми підтримки, у тому числі врегулювання професії 

тренера праці, статусу агентства підтримуваної зайнятості та цільової групи. 

Використання законодавчих рішень дозволить не лише юридично закріпити 

підтримувану зайнятість і послуги тренера праці у системі професійної і 

соціальної реабілітації та працевлаштування осіб з особливими потребами, а 

й гарантуватиме постійний характер надання підтримки, яка є надзвичайно 

важливою для успіху співпраці тренера і клієнта – особи з особливими 
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потребами, що ґрунтується на взаємній довірі. 

У свою чергу програми Державного фонду реабілітації осіб з особливими 

потребами, які у принципі мають факультативний і тимчасовий характер, не 

гарантують такої постійності. Реалізація програм не гарантує також 

стабільності і постійного характеру фінансування, що при реалізації такого 

особливого завдання як підтримувана зайнятість є надзвичайно важливим. 

Здійснені аналізи дозволяють зробити висновок, що особи з особливими 

потребами із запроектованої цільової групи без постійної і стабільної 

підтримки тренера праці швидко втрачають працевлаштування, 

повертаючись до групи безробітних або пасивних осіб. 

 12. Вступ запроектованого правового акта в дію забезпечить 

можливість припинення реалізації підтримуваної зайнятості з боку суб'єктів, 

які займаються цим тепер. Доручення завдань у сфері підтримуваної 

зайнятості громадським організаціям, яке зараз здійснює Державний фонд 

реабілітації осіб з особливими потребами, втратить своє значення. Реалізація 

проекту може у майбутньому дозволити Фонду фінансувати інші завдання, 

ніж підтримувана зайнятість, завдяки усуненню потреби виділення коштів на 

цю ціль. Проте, щоб не залишити осіб, які зараз активно користуються цією 

послугою, наодинці, а відповідно – далі підтримувати їх в утриманні 

професійної активності, проект передбачає рішення, відповідно до якого на 

осіб з особливими потребами з цільової групи, які перед днем набуття 

чинності закону влаштувалися на роботу за підтримки тренера, будуть 

поширюватися подальші заходи у сфері підтримуваної зайнятості на підставі 

новоствореної норми. 

 13. Запроектована норма покликана забезпечити очікування і потреби 

зацікавлених середовищ, а передусім – осіб з особливими потребами. Після її 

затвердження підтримувана зайнятість буде обов'язковим завданням, що 

реалізовуватиметься на постійній основі. 
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Додаток С 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

 

БЕНЕФІЦІАР ПІДТРИМУВАНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ (клієнт) – особа, що 

користується послугою підтримуваної зайнятості і шукає можливості 

працевлаштування у цьому форматі на вільному ринку праці. 

ДИСКРИМІНАЦІЯ – заходи, які позбавляють індивідів чи соціальні групи 

доступу до ресурсів або можливостей користуватися благами, що доступні 

для інших 

EUSE (англ. EUROPEAN UNION OF SUPPORTED EMPLOYMENT) – 

Європейський Союз підтримуваної зайнятості – незалежна неурядова 

організація, що представляє організацію осіб з особливими потребами, 

утворену у 1996 р., місією якої є забезпечення особам з особливими 

потребами умов включення у суспільство і дотримання прав людини щодо 

цієї категорії осіб шляхом активної участі у творенні політики, а також 

запровадження і моніторинг виконання «Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю». 

ІНВАЛІДНІСТЬ – поняття, що охоплює порушення розвитку, обмеження 

активності і заборони щодо участі. Воно визначає негативні аспекти 

взаємодії між індивідом (з визначеним хворобливим станом) і факторами, що 

зумовлені контекстом, у якому перебуває індивід (фактори середовища й 

особисті фактори) (за МКФ). 

РОБОТОДАВЕЦЬ – особа, підприємство чи публічна установа, де 

працюють працівники. По відношенню до підтримуваної зайнятості цей 

термін стосується суб'єктів, які беруть на роботу людей у форматі 

підтримуваної зайнятості. 

ПРАВА ЛЮДИНИ – можливість користуватися усіма визнаними на 

національному і міжнародному рівні правами, що надаються людям вже з 

огляду на їхню людську природу, як наприклад, права людини, затверджені 
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Організацією Об'єднаних Націй в Універсальній декларації прав людини 

(1948) i «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для 

інвалідів» (1993), право на самовизначення або самостійність, право керувати 

своїм життям (за МКФ). 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З ПІДТРИМУВАНОЮ 

ЗАЙНЯТІСТЮ У ПОЛЬЩІ: 

 Бюро уповноваженої особи уряду з питань осіб з особливими 

потребами, 

 PFZW – Польська федерація підтримуваної зайнятості, 

 PFON – Польський форум осіб з особливими потребами, 

 PFRON – Державний фонд реабілітації осіб з особливими потребами, 

 Центр «DZWONI» – центр професійної підтримки осіб з порушеннями 

інтелектуального розвитку, 

 Асоціація «Відкриті двері», 

 Органи самоврядування. 

СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ – здатність сучасного суспільства до забезпечення 

довгострокового добробуту усім його членам, у тому числі забезпечення 

рівного доступу до ресурсів, поваги до людської гідності і різноманітності, 

особистої і колективної автономії та відповідної участі. 

СЕРЕДОВИЩЕ ПРАЦІ – комплекс матеріальних і соціальних факторів, з 

якими працівник стикається у ході виконання роботи. 

ТРЕНЕР ПРАЦІ – особа, що володіє спеціальною підготовкою для надання 

послуг з підтримки особи з особливими потребами чи особи, якій загрожує 

соціальне виключення, у процесі здобування й утримання працевлаштування 

та для співпраці з роботодавцем у вирішенні проблем, пов'язаних з 

працевлаштуванням бенефіціара підтримуваної зайнятості. 

ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ – втрата чи відхилення у сфері структури тіла 

чи фізіологічних функцій (у тому числі інтелектуальних функцій). Термін 

застосовується щодо суттєвої зміни порівняно з визначеними статистичними 
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нормами (тобто як відхилення від середнього значення для популяції у сфері 

еталонних норм, які можливо виміряти) і має використовуватися виключно у 

цьому значенні (за МКФ). 

СОЦІАЛЬНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ – ефект різноманітних соціальних 

порушень, внаслідок чого індивід або група не можуть повною мірою брати 

участь в економічному, соціальному і політичному житті суспільства, до 

якого вони належать (за А. Ґідденсом). 

ПІДТРИМУВАНА ЗАЙНЯТІСТЬ – відповідно до визначення EUSE 

(Європейський союз підтримуваної зайнятості) підтримка осіб з різними 

видами інвалідності чи виключених осіб в отриманні й утриманні робочого 

місця на вільному ринку праці. 
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