
Національний університет фізичного 
виховання і спорту України

Презентація навчальної дисципліни
«Соціальний захист та права осіб із 

інвалідністю»

для студентів IV курсу, 

спеціальності 227 Фізична терапія, 
ерготерапія



Соціальна адаптація
O Здоров’я - як сукупність фізичного, психічного та 

соціального компонентів

O Соціальна адаптація як процес пристосування 
індивіда до соціального середовища і соціального 
середовища до потреб особистості 

O Роль соціальної адаптації 

у соціалізації особистості

O Критерії визначення 

рівня соціальної адаптації



Історія питання в світі
O Права людини з інвалідністю, механізми захисту прав, роль 

різних суб’єктів суспільства у захисті прав людей з 
інвалідністю

O Міжнародний Білль про права людини як ключовий 
документ в історії прав людини.

O Моделі інвалідності. Відхід від медичної 

та перехід до соціальної 

моделі.

O «Вирівнювання можливостей» 

людей з інвалідністю.

O Зобов’язання кожної з країн 

розробити відповідне національне 

законодавство



Соціальна адаптація і МКФ

• Мета реабілітації згідно МКФ – забезпечити людині участь 

у суспільному !!!! житті

• Участь!!!! (соціальний компонент) – важливий компонент в 

здоров’ї



Соціальна адаптація в моделях 
ерготерапії

Слайд підготовлено на основі матеріалів програми «Train for trainers» за підтримки 

Всесвітньої Конфедерації Ерготерапевтів

Взаємозв’язок між людиною, заняттєвої активністю та 

середовищем - ключ до соціальної адаптації



Соціальна турбота та інклюзивне 
суспільство

- соціальна ізоляція; - соціальна турбота; 

- соціальна інклюзія; - соціальна інтеграція;

- інклюзія і освіта;

- компоненти соціальної

адаптації;

- соціальна реабілітація;

- принципи та види 

соціальної 

реабілітації.



Цільові області для створення рівних 
можливостей

O Доступність

O Освіта

O Зайнятість

O Утримання та 
соціальний захист

O Родинне життя та 
свобода особистості

O Культура

O Відпочинок і спорт

O Релігія

Соціально –

середовищна

реабілітація

Соціально –

побутова адаптація



Законодавчі аспекти охорони 
здоров’я

Місцеві правові  системи у сфері охорони 

здоров’я, соціальної політики та 

інвалідності

O законодавство;

O органи соціальної політики, їх компетенція;

O права осіб з інвалідністю;

O заходи, спрямовані на відновлення

людини у правах, соціальному 

статусі, здоров’ї, дієздатності. 



Приклади створення соціального 
середовища в Україні

O Програма «Раннє втручання»

O Підтримка осіб, які отримали 

інвалідність в зоні АТО

O Табори активної реабілітації 

для осіб з травмою хребта 

та спинного мозку

O Проект «Універсальний дизайн»

O Інклюзивна освіта для дітей 

з особливими потребами



O Мета дисципліни – Надання знань з питань соціальної
адаптації; ознайомлення із законодавством у сферах
охорони здоров’я, соціальної політики і соціального
захисту, прав осіб з обмеженнями життєдіяльності.

O Завдання дисципліни:

1) Ознайомити з поняттями «соціальна турбота» та
«соціальна адаптація», історією розвитку цих понять;
важливістю їх в процесі відновлення здоров’я;

2) Надати навички оцінки впливу середовища на
людину;

3) Надати знання про досвід країн (в тому числі
України) у створенні/адаптації безпечного та доступного
середовища;

4) Ознайомити із законодавством у сферах систем
охорони здоров’я, соціальної політики і соціального захисту,
прав осіб з обмеженнями життєдіяльності з метою збільшення
заняттєвої участі та інтеграції пацієнта/клієнта у суспільство.



Результати навчання
O Розуміння важливості пристосування індивіда до середовища і 

соціального середовища до потреб особистості;

O Здатність оцінювати та пояснювати вплив середовища на 
людину; 

O Навички створення та адаптації безпечного і доступного 
середовища життєдіяльності клієнта; 

O Навички виконувати експертну роль ерготерапевта у співпраці із 
середовищем: громадою, сім’єю, школою, роботодавцем 
пацієнта/клієнта для ефективної реалізації програм реабілітації. 

O Здатність розуміти та використовувати законодавство у сферах 
систем охорони здоров’я, соціальної політики і соціального 
захисту, прав осіб з обмеженнями життєдіяльності з метою 
збільшення заняттєвої участі та інтеграції пацієнта/клієнта у 
суспільство. 



Соціальна допомога існує, щоб 
вести НАС до гідного життя



Дякую за увагу!


