
Платформа знань ПМГ ПРООН-ГЕФ:
створення та можливост� нового
дистанц�йного курсу

Курс "Со�іа��на ін����ія"



Чому м� с��ор��� �е� �урс?
 

Нин�шн�й спос�б орган�зац�ї сусп�льства в�дносно людей з особливими потребами
потребує вдосконалення.
 
До недавнього часу у нашому сусп�льств� панувала медична модель �нвал�дност�, 
яка визначала ставлення до зазначеної категор�ї людей як до об’єкту п�клування 
та допомоги. Нин� у сусп�льств� в�дбуваються соц�альн� зрушення, що потребують
визнання людини з �нвал�дн�стю суб’єктом власної життєд�яльност�.
 
Розвиток безбар’єрного середовища та соц�альної �нклюз�ї є пр�оритетними
завданнями для позитивних зм�н у сусп�льств�, а даний курс допоможе зрозум�ти 
їх суть та необх�дн�сть впровадження.
 
Впровадження принципу "Н�чого для нас - без нас"
 



За��ання �урсу:

- продемонструвати  взаємозв’язок м�ж питаннями сталого розвитку громад, 
охорони довк�лля, агроеколог�ї, попередження зм�ни кл�мату тощо та залученням
людей з �нвал�дн�стю до активного сусп�льного життя.
 
- продемонструвати можливост� та �нструменти для  досягнення конкретних
позитивних результат�в, соц�ального впливу шляхом соц�ально-економ�чної 
та еколог�чної сп�впрац�.
 
- сприяння залученню ж�нок та молод� з особливими потребами до активної
еклог�чно дружньої д�яльност�. 
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Курс �нахо����ся на ��а�формі �нан�
ПМГ ПРОО-ГЕФ �а �ос��анням:

www.ecoacademy.org.ua/book/socialna-
inklyuziya

http://www.ecoacademy.org.ua/book/socialna-inklyuziya


Курс розроблено за матер�алами пос�бник�в:

Навчальний пос�бник «Екопсихолог�чн� основи соц�альної роботи �з
людьми з �нвал�дн�стю».  
Автор: Льовочк�на А. М., доктор психолог�чних наук, професор кафедри
соц�альної роботи факультет психолог�ї КНУ �м. Т.Г. Шевченка 
(http://www.ecoacademy.org.ua/publication/ekopsyhologichni-osnovy-socialnoyi-
roboty-iz-lyudmy-z-invalidnistyu)
 
Навчально-методичний пос�бник «Еколого ор�єнтоване соц�альне
п�дприємництво у громад�». 
Автори: Чуйко О., доктор психолог�чних наук, професор, зав�дувач та
Шкуро В., кандидат психолог�чних наук, асистент кафедри соц�альної
реаб�л�тац�ї та соц�альної педагог�ки КНУ �м. Т.Г. Шевченка
(http://www.ecoacademy.org.ua/publication/ekologo-oriyentovane-socialne-
pidpryyemnyctvo-u-gromadi)
 
Пос�бник «Інклюзивно-реаб�л�тац�йний туризм». 
Автори:  Барна Н. В., професор, доктор ф�лософських наук, директор �нституту ф�лолог�ї та масових
комун�кац�й та Коротєєва А. В., кандидат економ�чних наук, професор кафедри туризму
документних та м�жкультурних комун�кац�й В�дкритого м�жнародного ун�верситету розвитку
людини “Україна” (http://www.ecoacademy.org.ua/publication/inklyuzyvno-reabilitaciynyy-turyzm)
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Курс с��а�ає��ся �
�'я�� �ем:
Тема 1. Інвал�дн�сть та сучане сусп�льство;
 
Тема 2. Екопсилог�чн� основи соц�альної
роботи �з людьми з �нвал�дн�стю;
 
Тема 3. Інклюзивно-реаб�л�тац�йний туризм;
 
Тема 4. Соц�альне п�дприємництво -
�нновац�йна практика соц�альних зм�н;
 
Тема 5. Соц�альне п�дприємництво в
громад�: еколог�чно ор�єнтований вектор.



ЩО �АСТЬ ВАМ ПРОХО�ЖЕННЯ КУРСУ?

�і�нає�ес�, �о �а�е со�іа��на ін����ія �а я�і �роб�ем� �а �ерс�е����� існу��� � У�раїні
 ��я ро�����у ін������но�о сере�о���а;
 
О�о�о�іє�е е�о�с�хо�о�ічн�м� осно�ам� со�іа��ної робо�� і� ����м� � ін�а�і�ніс��;
 
О�на�ом��ес� �а на�ехне�ес� інно�а�і�н�м� �ехно�о�іям�, �о ба�у���ся на �аса�ах с�а�о�о
ро�����у, �о�рема і� а��уа��н�м на�рямом со�іа��ної реабі�і�а�ії - �ар�ено�ера�іє�;
 
�і�нає�ес� �ро ін������н�� �ур��м �а �е�ен�� �ур��м, я� на�бі��� с�р�я������ ���
�ур��му ��я реабі�і�а�ії ���е� � особ����м� �о�ребам�.
 
Зро�уміє�е, �о �а�е со�іа��не �і��р�ємн����о, �о�о ����� на �рома�у �а особ���ос�і
�а�ро�а��ення е�о�о�о-орієно�ано�о со�іа��но�о �і��р�ємн����а;
 
Змо�е�е ро���ну�� на��ч�� ус�і�но�о со�іа��но�о �і��р�єм�я �а �роб��� с�і� �несо� 
у с�а��� ро����о� сус�і��с��а! 
 



Пі�сум�о��� �ес�
П�сля проходження курсу Ви можете пройти п�дсумковий тест.
 
Якщо Ви хочете отримати сертиф�кат, Вам необх�дно зареєструватись.
 
Тест складається з 25 питань в�дпов�дно до кожної  з тем. 
 
К�льк�сть спроб для проходження тесту - необмежена.

Результати тесту:
 
>75% - усп�шний результат тесту.
 
< 75 % - результат тесту незадов�льний.
 
75% - 19 питань
 
У разі успішного проходження тесту Ви отримаєте сертифікат,
який буде згенеровано автоматично.



1.

2.

3.

Я� �ареєс�ру�а��с� �ере� �рохо��еням �ес�у?
Перед проходженням тесту нобх��дно зареєструватись або авториторизуватись
(пропозиц�я автоматично вининикає  перед проходженням тесту)

Необх�дно заповнити св�й обл�ковий запис



У ра�і ус�і�но�о �рохо��ення �і�сум�о�о�о �ес�у 
В� о�р�має�е сер��фі�а�

"Соц�альна �нклююз�я"



1.

2.

Я� �а�ан�а���� сер��фі�а�?

Необх�дно ув�йти до власного проф�лю

Обравши вкладку "Мої досягнення " завантажити сертиф�кат



�я�у� �а у�а�у!

На�і �он�а���:

www.zelena.org.ua/

www.facebook.com/zelenazhytomyr/

www.twitter.com/zelena_zhytomyr

zelena_2012@ukr.net

http://zelena.org.ua/
https://www.facebook.com/zelenazhytomyr/
http://www.twitter.com/zelena_zhytomyr

