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ПЕРЕДМОВА

Соціальні медіа як комплексне поняття, що охоплює
соціальні мережі, блоги, віртуальні ігрові світи, онлайнфоруми, наразі перетворилися на мейнстрім, а сам феномен
цієї масової комунікації трансформувався у особливий
специфічний вид соціальної діяльності, без якої сучасна
молода людина вже не уявляє своє буття. Розширюється
діапазон інформаційних потреб молоді, поглиблюється їхнє
усвідомлення, зростають вимоги до інформації1. Соціальні
медіа приваблюють своєю доступністю та можливістю для
кожного швидко та відносно безперешкодно комунікувати з
величезною аудиторією, долаючи територіальні, часові,
соціальні, психологічні, фінансові та інші бар’єри, чого не
можна так легко досягнути у реальному житті поза такими
медіа.
На фоні їх активного розвитку та викликів Четвертої
індустріальної революції в кожній країні зростатиме потреба у
висококваліфікованих кадрах, що володіють відповідними
1

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальнометодичний посібник / За ред.
Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. Київ: Міленіум, 2010. 440 с.
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навичками та здатні забезпечувати цифрові трансформації в
економіці країни. З таких позицій уміння працювати з
соціальними медіа потрібно розглядати вже не тільки як
ефективні інструменти для спілкування, а й як мережеві
структури для використання зростаючого запасу глобального
знання, його асиміляції та адаптації до потреб, що виникають,
а також для отримання нової інформації й технологій та
ефективного обміну ними2; як фактор, що визначатиме
потенціал інклюзивності громадянина, здатність і можливості
його участі в економіці та суспільстві, конкурентоспроможність
на ринку праці3. Таким чином, для молодих людей з
інвалідністю соціальні медіа – це величезний набір
безкоштовних можливостей, які сприяють їхньому включенню
в активне життя: джерело новин та платформа для
ефективного спілкування, самовираження й розваг, потужний
ресурс для самоосвіти, засіб пошуку роботи й майданчик для
старту власного бізнесу, інструмент для формування
особистого бренду та професійного розвитку.
Маючи чимало беззаперечних переваг, соціальні медіа
водночас несуть у собі й серйозні загрози для молоді, зокрема
ризик втрати конфіденційної інформації та порушення
приватності, можливість стати об’єктом для інформаційних
маніпуляцій та
шахрайських практик, втрату навичок
2

Прогнімак О.Д. Соціальні мережі як ресурс розвитку інноваційних процесів
в інформаційному суспільстві. Соціоекономіка. 2009. С. 163-175.
3
Яненкова І.Г. Зміст цифрових компетенцій громадян України в контексті
підвищення
соціальної
якості.
Соціально-класові
трансформації
і
формуванннової якості освіти як складові реконструктивного розвитку
економіки України / За ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка. Київ, 2019. С.358-371.
URL: http://ief.org.ua/do (дата звернення 04.02.2020).
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традиційного живого спілкування і виникнення цифрової
залежності. Проте, перелічуючи негативні аспекти, важливо
враховувати, що ризик виникнення негативного впливу
соціальних медіа залежить від самої особистості, від рівня її
розвитку, соціальних (реальних та віртуальних) зв’язків, умінь
швидко та пластично сприймати, аналізувати, засвоювати
медійний текст, здібностей і навичок здобувати нові знання у
просторі медіа та логічно й доцільно користуватися ними без
шкоди для самого себе та соціуму 4.Саме тому надзвичайно
важливо для кожної країни та суспільства інтегрувати у
молодіжну, інформаційну та соціальну державну політику
аспект медіаграмотності в широкому його розумінні: не лише
навчати розпізнаванню фейків чи критичному мисленню, а й
сприяти формуванню у молодих людей комплексного вміння
ефективно використовувати весь потенціал соціальних медіа
для саморелізації та розвитку, одночасно уникаючи загроз і
мінімізуючи негативні впливи соціальних медіа на життя
особистості.
Громадянське суспільство в свою чергу має підтримувати
такі ініціативи та вносити свій вклад у формування актуальних
цифрових компетенцій. Особливо це важливо для молодих
людей з інвалідністю, яким соціальні медіа можуть допомогти
подолати дискримінацію у різних її проявах.
Відтак постає потреба в комплексному дослідженні ролі
соціальних медіа у житті молоді з інвалідністю в Україні.
4

Дюжева К.В. Вплив сучасних Інтернет-ресурсів на молодь і зв’язки з
громадськістю: соціокультурний та комунікативний аспект. Соціум.
Документ. Комунікація. 2016. Вип. 1. С. 257-265. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2016_1_24 (дата звернення 04.02.2020).
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Зокрема, аналіз державної політики та проєктної діяльності
мають започаткувати розробку рекомендацій для громадських
активістів та представників влади щодо введення до
молодіжної, соціальної та інформаційної політики держави
нової стратегічної цілі: формування компетенцій ефективного
застосування соціальних медіа для посилення інклюзивності
суспільства.
Дослідження «Young people with disabilities in social media
in Ukraine» проводилося в Академії праці, соціальних відносин
і туризму в жовтні 2019 - березні 2020 року в рамках
міжнародного проєкту №PL01-KA205-066133 «SMM4WIN:
Social media marketing skills for fostering the inclusion and
employability of young people with disabilities» (SMM4WIN:
Навички маркетингу в соціальних медіа для посилення інклюзії
та зайнятості молодих людей з інвалідністю) програми
Євросоюзу Erasmus+.
Мета дослідження, представленого в цьому виданні,
полягала в тому, щоб охарактеризувати залучення молоді з
інвалідністю до соціальних медіа в Україні та виявити
можливості та загрози, що несуть соціальні медіа для молодих
людей з інвалідністю.
Методологія дослідження передбачала використання
кабінетного
дослідження,
проведення
фокус-груп
та
опитування учасників цих фокус-груп шляхом анкетування.

Кабінетне
українського
нормативних

дослідження

передбачало
вивчення
законодавства, аналітичних матеріалів та
актів профільних міністерств (Міністерство
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молоді та спорту України, Міністерство соціальної політики
України, Міністерство цифрової трансформації України,
Міністерство освіти та науки України). Також проаналізовано
проєкти, що були реалізовані за останні п’ять років
громадськими організаціями та компаніями в Україні за
підтримки національних і міжнародних донорів у таких сферах
діяльності, як: медіа, молодіжна та соціальна робота, інклюзія,
освіта, працевлаштування молоді й осіб з інвалідністю. Метою
кабінетного аналізу було визначення наявності проєктів,
діяльність яких безпосередньо стосується ролі, впливу та
можливостей соціальних медіа щодо молоді з інвалідністю.
У процесі аналізу автори спиралися на визначення
поняття «молодь» згідно з українським законодавством (Закон
України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні» до молоді відносить осіб віком 14-35 років 5).
Також збір даних для дослідження передбачав
знаходження та аналіз відкритих джерел інформації у мережі
Інтернет. Пошук здійснювався за ключовими словами на
сайтах ResearchGate, Google Scholar, Academia.edu та Google.

Фокус-групове інтерв’ювання було спрямоване на те,
щоб визначити особливості використання соціальних медіа
молодими людьми з інвалідністю в Україні та окреслити коло
можливостей і загроз, які несуть соціальні медіа в життя
молоді з інвалідністю.

5

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні:
Закон
України
від
05.02.1993.
№
2998XII.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 (дата звернення 11.02.2020).
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Фокус-групи були організовані та проведені на базі
Академії праці, соціальних відносин і туризму у грудні
2019 року.
Загалом, було проведено три фокус-групи, що
сукупності охопили 25 учасників з різних областей України:

у

молодь з інвалідністю (9 учасників віком від 20 до 32
років, фокус-група №1);
«агенти змін» – громадські активісти, представники
влади, соціальні й молодіжні працівники, що
взаємодіють з молоддю з інвалідністю (9 учасників,
фокус-група №2);
фахівці з маркетингу – маркетологи, SMM-менеджери,
викладачі маркетингу (7 учасників, фокус-група №3).
Всі учасники були поінформовані про мету дослідження і
висловили згоду на участь у ньому.
Для опрацювання результатів
використано тематичний аналіз.
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РОЗДІЛ 1
ПРОЄКТ «SMM4WIN: НАВИЧКИ
МАРКЕТИНГУ
В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ДЛЯ
ПОСИЛЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ ТА
ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ» ПРОГРАМИ ЄС
ЕРАЗМУС+

1.1. Цілі та заходи проєкту
Міжнародний
проєкт
«SMM4WIN:
Навички
маркетингу в соціальних медіа для посилення інклюзії
та зайнятості молодих людей з інвалідністю / Social
media marketing skills for fostering the inclusion and
employability of young people with disabilities» (далі в
тексті - SMM4WIN) реалізується в рамках напрямку К2
«Стратегічне партнерство» програми Європейського Союзу
ERASMUS+ у категорії «Молодь».
ERASMUS+ – це програма Європейського Союзу, що
підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність
у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.
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Разом з більш як 150-ма країнами світу, Україна належить до
країн-партнерів (Partner Countries) цієї програми.
Потужною складовою програми ERASMUS+ є напрямок
К2, до якого, зокрема, належать проєкти стратегічного
партнерства, орієнтовані на розробку та впровадження
інноваційних практик, реалізацію спільних ініціатив, що
сприяють співпраці та обміну досвідом на європейському рівні.
У свою чергу проєкти стратегічного партнерства категорії
«Молодь» (до яких належить SMM4WIN) забезпечують
підтримку транснаціональних молодіжних ініціатив, що
сприяють
соціальному
залученню
та
розвитку
підприємницького духу молоді.
Важливим
пріоритетом
стратегічних
партнерств
вважається підтримка соціальної інклюзії – сприяння,
зокрема, особам з інвалідністю в досягненні соціальної
інтеграції та недискримінації через навчання, молодіжні та
спортивні заходи. Програма ERASMUS+ активно підтримує
проєкти, спрямовані на розвиток соціальних, громадянських та
міжкультурних компетентностей, безпеку в Інтернеті, а також
боротьбу
з
дискримінацією,
расизмом,
насильством,
фейковими новинами та іншими формами дезінформації в
Інтернеті.
Останні роки характеризуються постійним зростанням
кількості користувачів соціальних мереж та пов’язаними з
ними послуг. Відповідно доступ до інформації та
міжособистісна взаємодія ніколи не були настільки простими.
Це породжує двоїсте ставлення до соціальних медіа та мереж:
з одного боку – фейкові новини та дезінформація в Інтернеті
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негативно впливають на емоції і спотворюють уявлення про
навколишній світ, з іншого – соціальні мережі дають нові
можливості для людства, незалежно від професії, віку,
суспільного статусу.
Ключова мета SMM4WIN - допомогти молодим людям
з інвалідністю отримати навички маркетингу в соціальних
мережах як інструмент для самореалізації, спілкування,
просування власного бренду, розвитку кар’єри.
Проєкт розпочато в 2019 році, загальна тривалість – 2
роки. Цілі проєкту визначено наступним чином:
сприяння
соціальній
інтеграції
та
працевлаштуванню
молодих
людей
з
інвалідністю;
надання
можливості
молодим
людям
з
інвалідністю оволодіти знаннями та навичками
маркетингу в соцмережах;
впровадження інклюзивності у соціальне та
економічне життя, демонстрація досягнень людей
з інвалідністю з метою подолання стереотипів,
пов’язаних з їхніми можливостями на ринку праці.
SMM4WIN націлений на реалізацію інноваційної
транснаціональної
навчальної
програми
з
маркетингу в соціальних мережах. До проєкту
залучаються як тьютори та викладачі практики
соціального підприємництва, молодіжної та
соціальної роботи, експерти з маркетингу.
Транснаціональна
молодіжна
лабораторія
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SMM4WIN
функціонуватиме
як
конкретний
приклад “розумного навчального середовища”.
В акронім SMM4WIN (SMM для перемоги) закладено
певний сенс. Зокрема WIN означає:
W
–
work,
робота
(навички
SMM
працевлаштування молодих людей з інвалідністю)

для

I – inclusion, інклюзія (включення у суспільне життя)
N – novation, оновлення (набуття сучасних навичок у
цифровій галузі)
До цільових груп проєкту належать:
молоді люди (18-35 років) з інвалідністю, які
потребують соціальної інклюзії, мотивації до
навчання та професійної орієнтації;
молоді люди (18-35 років) з інвалідністю, яким
необхідні навички SMM для просування власного
бренду / професійного зростання / побудови
кар'єри;
представники
неурядових
організацій
та
соціальних служб, які допомагають людям з
інвалідністю, зокрема в питаннях SMM (без
обмежень за віком);
фахівці з SMM, соціальні педагоги та соціальні
працівники, що зацікавлені бути тьюторами /
дослідниками в цьому проєкті.
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Проєкт спрямовано на реалізацію наступних потреб
цільової аудиторії:
обізнаність молодих людей з інвалідністю про
маркетинг у соціальних мережах та пов’язані з
ним можливості;
залучення/мотивування молоді з інвалідністю до
набуття компетентностей, які можуть сприяти
їхньому успішному працевлаштуванню;
розширення
можливостей
молоді
щодо
підвищення компетентності у
використанні
цифрових технологій;
надання молодим людям рекомендацій щодо
розвитку SMM- діяльності.
Основні
SMM4WIN:

очікувані

загальні

результати

проєкту

вдосконалення навичок молоді з інвалідністю
щодо SMM;
впровадження
інноваційного
«розумного
навчального середовища» для навчання молодих
людей;
створення молодіжного транснаціонального SMMспівтовариства
(YSMMTC
Youth
SMM
Transnational Community).
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Заходи проєкту SMM4WIN включають:
1) проведення дослідження на тему «Молоді люди з
інвалідністю в соціальних мережах» у країнахпартнерах проєкту: Польща, Латвія, Італія,
Україна;
2) створення «Розумного навчального середовища»,
що включатиме молодіжну платформу SMM
Community, засновану на краудсорсинговій
парадигмі;
3) створення та впровадження навчальної програми
«Social media marketing»;
4) позробка рекомендацій для молодіжних асоціацій,
освітніх закладів, SMM-експертів, соціальних
служб та державних органів.
Поточна діяльність і новини проєкту висвітлюються
на сторінках веб-сайтів організацій–партнерів:
 https://zofiazamenhof.pl/?page_id=164
 https://tdl.rta.lv/mod/page/view.php?id=103
 http://ecoistitutofvg.it,
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2314
на
сторінці
проєкту
в
мережі
Фейсбук
https://www.facebook.com/Social-media-marketingskills-for-young-people-with-disabilities100110948115699.
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1.2. Партнери проєкту

Fundacja im. Zofii Zamenhof
(FZZ, Фонд ім. Зофії Заменхоф,
Польща)
https://zofiazamenhof.pl/

Фонд ставить собі за мету
пропаганду ідей демократії, культурного різноманіття та
інклюзивності. Діяльність Фонду зокрема представлена
проєктами, що сфокусовані на підвищенні рівня освіти
соціально вразливих груп населення у країнах ЄС та світу, на
розвитку інтеграційних процесів і міжнародному обміні
досвідом у різних сферах економічного, соціального та
культурного життя.
Важливий акцент проєктної діяльності організації
полягає в співпраці з країнами не тільки Євросоюзу, а й
Східного партнерства. Основна увага зосереджена на групах з
ризиком соціального виключення (особи з інвалідністю,
представники покоління «ні-ні» (NEET), дорослі громадяни з
низькою професійною кваліфікацією, жертви домашнього
насильства тощо).
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Стратегічні цілі FZZ у сфері молодіжної роботи:
сприяння активізації у молоді громадянської
позиції;
розвиток
серед
молоді
солідарності,
толерантності та інклюзивності;
сприяння взаєморозумінню між молоддю у різних
країнах.
Фонд бере активну участь у таких проектах, як:
«Від гаража до WIG20 – Академія інновацій та
стартапів» – створення низки шкіл для людей, які
перебувають у складних життєвих обставинах,
щоб надати їм навички роботи з новими
інформаційними технологіями та забезпечити
старт у професійному розвитку в сфері
інформаційних технологій;
«ВІР у себе» (проєкт Академії праці, соціальних
відносин і туризму з України) – вища економічна
освіта, неформальне бізнес-навчання для людей з
інвалідністю в Україні.
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Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
(RTA, Резекненська технологічна академія,
Латвія)
https://rta.lv/

RTA - державний вищий навчальний і науковий заклад
Латвійської Республіки. Метою RTA є розробка та реалізація
програм вищої академічної та професійної освіти відповідно до
наукових і культурних традицій Латвії для підвищення
конкурентоспроможності Латгальського регіону та Латвії в
цілому.
Основні стратегічні завдання RTA:
розвиток потенціалу наукових досліджень;
впровадження програм підготовки бакалавра,
магістра та доктора філософії, що відповідають
вимогам сучасності;
співпраця з латвійськими та зарубіжними
університетами;
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застосування нових освітніх технологій, які
сприятимуть розвитку ринку праці;
забезпечення
сталого
розвитку
території,
поєднання засобів науки та практики для
вирішення соціальних проблем.
RTA має досвід використання технологій відкритого онлайн навчання в соціальній сфері, зокрема інженерний
факультет має компетенцію впроваджувати веб-засоби
навчання покоління 4.0.

Ecoistituto del Friuli
Venezia Giulia
(Екоінститут регіону ФріуліВенеція-Джулія, Італія)
http://ecoistitutofvg.it/

Ecoistituto – некомерційний науково-дослідний інститут,
який спеціалізується на проблемах сталого розвитку,
соціальній та економічній інклюзії, соціальних дослідженнях,
відкритих для громадськості (понад 2500 публікацій
підготовлено експертами інститут з часу його створення).
Серед останніх видань Ecoistituto такі: "Вступ до соціальних
інновацій" – про нові перспективи таких інновацій та
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соціального підприємництва, "Зла сторона Інтернету" – про
ризики кіберпростору.
Ecoistituto співпрацює з вищими навчальними закладами,
громадськими організаціями та державними установами,
організовуючи конференції, курси, тренінги та семінари з
питань сталого розвитку, соціального бізнесу, екологічної
освіти та здорової поведінки.
Традиційною є щорічна міжнародна конференція
Ecoistituto у співпраці з IPSAPA (Міжрегіональним товариством
агробізнесу та екологічного менеджменту) та Університетом
Удіне на тему «ландшафтної мозаїки»; створено цикл
публікацій про місцеві культури.
Членами Ecoistituto є викладачі університетів, експерти
та дослідники з різних галузей знан (інформаційні та
комунікаційні технології, освіта, економіка, агробізнес,
екологія, соціологія, психологія, соціальна антропологія,
архітектура, географія).
Ecoistituto співпрацює з соціальними підприємствами,
розробляючи оперативні рішення та навчальні курси з
цифрових соціальних інновацій.
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Академія праці, соціальних
відносин і туризму
(АПСВТ, Україна)
https://www.socosvita.kiev.ua/

АПСВТ має на меті підготовку висококваліфікованих
фахівців
у
галузі
маркетингу,
трудових
відносин,
менеджменту, права, соціальних технологій, туризму, яких
потребують держава, профспілки, бізнес, неприбуткові
об’єднання та благодійні фонди.
Академія має 4-й рівень акредитації, а відтак право
видавати дипломи бакалавра та магістра. До викладання та
наукової роботи запрошуються відомі вчені, фахівці, політики,
що дає можливість здобути освіту згідно національних та
європейських стандартів.
АПСВТ є провідним українським університетом, що
спеціалізується на проблемах соціальних інновацій. Зокрема,
активно співпрацює з державними і недержавними
організаціями, які опікуються проблемами соціальної інклюзії
для осіб з інвалідністю. В навчальній роботі активно
використовуються технології дистанційного навчання з
урахуванням специфіки цільових груп.
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АПСВТ є ініціатором проєкту SMM4WIN та має вагомий
досвід проєктної діяльності:
участь у розробці та реалізації проєктних заходів
для України;
забезпечення подальшого сталого розвитку
реалізованих проєктів;
формування
груп
дослідників,
викладачів,
молодих активістів;
участь у поширенні результатів проєктів в
українському та міжнародному середовищі;
навчання
студентів
з
інвалідністю
на
бакалаврських/магістерських програмах;
кар’єрне консультування, юридичні консультації,
соціальна робота для молоді з інвалідністю.

1.3. Роль закладів освіти у розбудові
інклюзивного суспільства: досвід Академії
праці, соціальних відносин і туризму
Наразі в Україні наявна потреба в активізації потенційно
високої ролі закладів вищої освіти у забезпеченні сталого
розвитку нашої держави. Система вищої освіти здатна
позитивно впливати на досягнення усіх 17 Цілей сталого
розвитку. Проте найшвидше реалізувати свій потенціал у цій
сфері ЗВО здатні насамперед щодо цілей № 4 («Якісна
освіта») та № 10 («Скорочення нерівності»). Саме ці
завдання, на нашу думку, найповніше відповідають місії
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університетів, сприяючи розбудові інклюзивного суспільства
та подоланню нерівності у всіх її проявах.
Соціальна політика в Україні передбачає побудову
інклюзивної системи навчання. У 2015 р. у нашій державі
ратифіковано основні міжнародні документи, що забезпечують
права дітей згідно зі світовими стандартами освіти,
соціального захисту та охорони здоров’я. Передусім йдеться
про статтю 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю,
в якій визначено обов’язок держави щодо реалізації
інклюзивної моделі освіти, тобто створення такого
середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково
рівними учасниками навчального процесу в єдиному
освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб
та можливостей.
У 2017-2018 рр. внесені зміни до законодавства щодо
особливостей доступу осіб з інвалідністю до освітніх послуг.
Зокрема, закріплене право здобувати освіту в усіх закладах
освіти, а також передбачено можливість запровадження
дистанційної та індивідуальної форм навчання, отримання
психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги,
створення інклюзивних та спеціальних груп (класів)
Інклюзивне навчання визнане одним із пріоритетів розвитку
української держави.
Але попри численні зміни у нормативно-правових актах
поширеність інклюзивної освіти в Україні ще доволі низька.
Процес значною мірою гальмується через неготовність
більшості закладів освіти прийняти на навчання осіб з
інвалідністю.
Йдеться,
насамперед,
про
проблему
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архітектурної доступності, брак сучасного корекційнореабілітаційного обладнання тощо. Має місце ситуація, коли
законодавство зобов’язує заклади створити інклюзивні умови,
проте не дає жодних дієвих інструментів фінансування для
виконання таких вимог6.
Наприклад, для ліцензування кожен заклад вищої освіти
має відповідати технологічним вимогам проведення освітньої
діяльності, зокрема забезпечити особам з інвалідністю та
іншим маломобільним групам населення доступ до навчальних
приміщень (споруди закладу, класів (груп) та іншої
інфраструктури), виконаний відповідно до державних
будівельних норм, правил і стандартів (з відповідним
документальним підтвердженням)7. Проте у більшості закладів
вищої освіти відсутні такі умови та немає фінансових ресурсів
для створення інклюзивного простору. Відповідно чинні норми
права на практиці не виконуються та носять декларативний
характер.
Інклюзивність вищої освіти не обмежується доступністю
приміщень і їхнім облаштуванням згідно із принципами
універсального дизайну. Перед університетами постають
виклики нового підходу до організації навчання.Слід взяти до
уваги, що в основі філософії інклюзивної освіти лежить ідея
ефективного залучення всіх студентів як із інвалідністю, так і
без неї до навчального процесу і соціалізації, розуміння
6

Інклюзивне навчання. Міністерство освіти і науки України. URL:
https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya
7
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:
Постанова Кабінету міністрів України від 30.12.2015 р., № 1187. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
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цінності та сильних сторін людей, які здобувають освіту, а не
їхніх обмежень. Такий ментальний зсув дає поштовх і бачення,
як легше забезпечити максимально комфортне середовище
для всіх студентів, реагувати на нові запити на ринку освітніх
послуг щодо інклюзивних освітніх послуг.
Впровадження інклюзивного навчання у закладах вищої
освіти становить виклик для цих закладів і потребує наявності
організаційних, матеріальних, соціальних і психолого–
ментальних умов, частина з яких носить імперативний
характер. Назагал ідеться не про пандуси чи ліфти (вони,
безумовно, важливі), а про формування освітнього
інклюзивного середовища, де всі студенти – незалежно від
своїх освітніх потреб та психофізичних особливостей – здатні
розвивати власні компетентності, зокрема, й соціальні,
вдосконалювати навички, а також відчувати себе частиною
академічної спільноти8.
Зараз в Україні кожен заклад обирає свій шлях
розбудови інклюзивної освіти, що потребує потужних
фінансових, організаційних зусиль для створення якісних
освітніх продуктів на засадах інклюзії.

8

Семигіна Т. Попит на інклюзивний освітній простір як виклик для
українських університетів. Ринок освітніх послуг: виклики сучасності:

Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю
(м. Київ, 11 червня 2019 р.). Київ: АПСВТ, 2019. С. 64-66.
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Академія праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ)
має унікальний досвід роботи з особами з інвалідністю. АПСВТ
є приватним навчальним закладом із соціальною місією,
оскільки створена всеукраїнською громадською організацією –
Федерацією професійних спілок України. З таких позицій
власник та колектив АПСВТ у своїй стратегії орієнтуються на
впровадження інклюзивних підходів до організації освітнього
процесу та розвитку навчального закладу в цілому. Попри
фінансові труднощі, що характерні для українських ЗВО в
сучасних умовах, Академія активно залучає волонтерську
підтримку, грантові кошти, активізує власні резерви для
реалізації освітніх, профорієнтаційних та інших соціальних
проєктів для осіб з інвалідністю.
Серед проектів АПСВТ згадаємо такі, як:
Всеукраїнський
проєкт
«Вір
у
себе»
–
започаткований у 2016 р. як волонтерська ініціатива
викладачів, що розпочали проводити консультації для
людей з інвалідністю щодо планування кар’єрного
розвитку, профорієнтації, можливостей здобуття освіти
та працевлаштування, надавати психологічну та
юридичну підтримку особам з інвалідністю у процесі
навчання. В рамках цього проєкту АПСВТ співпрацює з
Фондом соціального захисту інвалідів, що надає
фінансову підтримку для оплати навчання. За період
реалізації проєкту понад 500 людей з інвалідністю
отримали консультаційну підтримку, а понад 100 –
здобувають освітній рівень бакалавр та магістр або вже
успішно завершили навчання.
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Міжнародний
проєкт «SMM4WIN: Навички
маркетингу в соціальних медіа для посилення
інклюзії та зайнятості молодих людей з
інвалідністю» програми ERASMUS+ (№2019-2-PL01KA205-066133), що реалізується протягом 2019-2021
рр. У цьому виданні представлено результати
дослідження, проведеного у межах цього проєкту.
Магістерська програма «Фінансування стартапбізнесу» для осіб з інвалідністю (2018-2020 роки).
Відповідно до вимог часу кафедра фінансів АПСВТ
розробила першу в Україні інноваційну магістерську
програму
“Фінансування
стартап-бізнесу”
за
спеціальністю
“Фінанси,
банківська
справа
і
страхування” та провела дві хвилі набору студентів.
Групи формуються на принципах інклюзивності, коли
особи з інвалідністю навчаються разом зі студентами
без інвалідності. Кожен учень з інвалідністю має
куратора, що надає індивідуальну підтримку у
навчальному процесі. В рамках навчальної програми
студенти мають такі можливості: підготувати проєкт та
обґрунтувати заявку для отримання фінансування на
краудфандингових платформах; розробити грантову
заявку, в тому числі здійснити калькуляцію її бюджету;
оцінити ефективність реалізації проєкту із врахуванням
структури фінансування, одержати допомогу в
реєстрації власного інноваційного бізнесу.
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Воркшоп “ERASMUS+: генератор ідей для
молодіжних
проєктів"
для
студентів
з
інвалідністю (12 жовтня 2019 р.) був проведений в
рамках міжнародної ініціативи #ERASMUSDAYS2019 –
інформаційних днів грантової програми ЄС ERASMUS+.
12 студентів з проблемами слуху з різних регіонів
України дізналися про можливості грантової програми
ERASMUS+ та попрацювали спільно над розробкою ідей
і концепцій створення соціальних та освітніх проєктів,
орієнтованих на поліпшення життя молоді з
інвалідністю.
Юридична клініка «Феміда». Клініка створена як
структурний підрозділ юридичного факультету АПСВТ,
що має забезпечити студентам набуття практичної
підготовки шляхом надання безкоштовної первинної
юридичної допомоги та здійснення правової просвіти
населення. Дві головні цілі клініки: 1) навчальна –
працюючи у юридичній клініці, студент одержує
можливість застосувати отримані теоретичні знання на
практиці без відриву від навчання; 2) соціальна –
надання безоплатної юридичної допомоги та правової
інформації малозабезпеченим верствам населення, з
особливим фокусом на допомозі людям з інвалідністю
та родинам таких осіб.
Отже, Академія праці, соціальних відносин і туризму
впевнено здійснює кроки щодо впровадження інклюзивних
практик у навчальний процес, працюючи безпосередньо як у
сфері формальної освіти (особи з інвалідністю здобувають
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рівень магістра та бакалавра), так і у сфері неформальної
освіти, соціальної, молодіжної роботи й правозахисної
діяльності для інклюзивної аудиторії. Наразі перед АПСВТ
постають завдання підвищення рівня доступності навчальних
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення, пошук фінансових ресурсів для подальшої
роботи над створенням інклюзивного освітнього простору.
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РОЗДІЛ 2
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ЖИТТІ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
МОЖЛИВОСТІ, ЗАГРОЗИ, ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ
ПОСИЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ПРОЦЕСІВ

2.1.
Сутність
соціальних
важливість
формування
компетентностей молоді

медіа
та
цифрових

Сутність соціальних медіа. Соціальні медіа, що
включають комплекс різноманітних інструментів (особисті
блоги,
мікроблоги,
соціальні
мережі,
відеохостинги,
фотосервіси, Інтернет-форуми, віртуальні ігрові світи тощо),
беззаперечно відіграють виняткову роль у розвитку
суспільства, що спричиняє високий рівень інтересу дослідників
до даної тематики. Однак, хоча соціальні медіа мають широке
застосування як інструмент комунікації, політичного впливу,
розвитку бізнесу (перелік може бути продовжений на всі
сфери
суспільного
життя),
однозначного
розуміння
досліджуваного явища серед науковців та практиків не
знаходимо.
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Найбільш поширеним видається трактування соціальних
медіа як явища, яке базується на технології Web 2.0 (для
пізніших праць – Web 3.0), що є цінним завдяки перетворенню
користувачів технології у творців/співавторів даних. Так,
А. Каплан та М. Хаенлейн9 визначають соціальні медіа як
Інтернет-програмне забезпечення, що базується на ідейнотехнічних правилах Web 2.0, та являє собою системи, які
повинні забезпечувати користувачів генеруванням даних і
можливістю обміну інформацією. Основоположні принципи
Web 2.0, виокремлені у 2007 р. Т. О’Райлі10 (зокрема контроль
над унікальними джерелами даних, які збагачуються від того,
що більше людей їх використовує, перетворення користувачів
технології
у
співавторів,
застосування
колективного
інтелекту), повністю реалізуються в сучасних соціальних
медіа.
Значна частина дослідників акцентує увагу на аспекті
комунікацій як сутнісній характеристиці соціальних медіа.
Н. Фролова 11 зазначає, що на сучасному етапі розвитку
науково-технічного прогресу та інформаційних технологій
термін «соціальні мережі» вживається для іменування вебресурсів, які в Інтернет-просторі дають можливість
презентувати себе та вести комунікацію з оточуючими –
9

Kaplan A., Haenlein M. Users of the World, Unite! The Challenges and
Opportunities of Social Media. Business Horizons. 2010. №53. Р. 59 – 68.
10
O’Reilly, T. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the
Next Generation of Software communications & strategies. MPRA Paper. 2007.
№ 4578. URL: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4578/
11
Фролова Н. В. Особливості використання соціальних мереж у діяльності
органів публічної влади. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019.
Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2019_1_12

31

Л.Гуляєва, Я. Головко, Г. Філь, Т. Семигіна (2021)

Молодь з інвалідністю і соціальні медіа:
державна політика, проєктна діяльність, інклюзія

створювати власну сторінку й спілкуватися з іншими
користувачами, утворюючи мережі «друзів», «колег» та
«однодумців».
Згідно з позицією M. Мамадової та С. Ахмадова12, для
пересічних громадян на перший план виходить саме здатність
соціальних медіа виступати інструментом для комунікацій.
Водночас науковці припускають, що соціальні медіа мають для
кожного користувача різне значення.
Основною характеристикою соціальних медіа можна
вважати отримання доступу автора до широкої аудиторії, а
тематика мережевої комунікації визначається специфікою
конкретних соціальних медіа та їхнім контентом13. Перелік
ресурсів, які містяться у соціальних медіа, постійно зростає.
Масова комунікація стає особливим видом соціальної
діяльності та головною умовою багатогранного буття
особистості.

Відмінності соціальних медіа від традиційних.
Основною відмінністю соціальних медіа від традиційних є
особливий характер обміну інформацією14. Традиційними
вважаються ті медіа, які встановлюють односторонній зв'язок
між джерелом інформації та її споживачем, коли власне обміну
немає, а інформація транслюється односторонньо від медіа до
12

Mammadova M. H., Ahmadov S. M. Impact of social media on the integration
of disabled people to modern society. Problems of information society. 2017.
№2. Р. 47 – 55.
13
Рудик М. Вплив соціальних медіа на формування громадської думки.
Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Вип. 48. С. 198 –
206.
14
Steuer J. Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence.
Journal of Communication. 1992. Vol. 42. Р. 73 – 93.
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користувача: телебачення, радіо, друковані медіа. Соціальні
медіа, на відміну від традиційних, встановлюють двосторонній
взаємозв’язок між учасниками інформаційних процесів,
надаючи можливості кожному співрозмовнику долучитися до
створення, передачі інформації, продукуючи власний контент,
висловлюючи особисту думку.
Крім двостороннього характеру зв’язку соціальним медіа
притаманна низку інших суттєвих відмінностей від традиційних
засобів масової комунікації15:
1. Якість. Для традиційних медіа стандарти якості є
встановленими і контролюються цілим комплексом
формальних
і
неформальних
правил
(від
законодавства про засоби масової інформації до норм
авторського права та оподаткування). Соціальні ж
медіа
містять
як
сегмент
високоякісного
інформаційного змісту, так і велику кількість
інформації низької якості.
2. Виробники змісту. Всі медіа, завдяки технологічним
можливостям доступні практично без обмежень,
водночас різняться за ступенем централізованості та
ієрархічності (продукувати зміст у середовищі
сучасних соціальних медіа може кожен користувач, а
зміст традиційних медіа лише відповідає редакційній
політиці інформаційних агенцій і видань).

15

Вахула Б. Я. Соціальні медіа як механізм протестної мобілізації в
сучасному українському суспільстві. Український соціум. 2015. № 1. С. 34 –
43.
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3. Доступність та охоплення аудиторії. Традиційні медіа
не вимагають від користувача володіння особливими
ресурсами чи знанням щодо технології поширення
інформації, тоді як для того, щоб послуговуватися
соціальними медіа конче необхідні обізнаність і
навички у самостійному користуванні пристроями
комунікації (смартфон, комп’ютер) та Інтернетом, що
можуть бути недоступними у повній мірі соціально
незахищеним категоріям населення.
4. Динамічність. Традиційні медіа суттєво програють
соціальним в оперативності, оскільки потребують
проходження певних етапів створення інформаційного
продукту. Соціальні ж медіа в онлайн-форматі
надзвичайно оперативно поширюють інформацію.
5. Мінливість у формуванні інформаційних продуктів.
Традиційні медіа, одного разу розмістивши певну
інформацію, не можуть її змінювати і відповідають (у
тому числі юридично) за оприлюднений зміст.
Натомість сучасні соціальні медіа в цьому сенсі є
мінливими,
менш
надійними,
значно
менш
відповідальними і в етичному, і в правовому сенсі.

Соціальні медіа та цифрові компетентності
молоді. У сучасному суспільстві постійно розширюється
діапазон
інформаційних
потреб
молодої
людини,
поглиблюється їхнє усвідомлення, безперервно зростають
вимоги до інформації. З цієї точки зору соціальні медіа варто, з
одного боку, розглядати як сучасні комунікативні технології
створення соціального капіталу, а з іншого боку – як мережеві
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структури для використання глобального знання, його
адаптації до потреб, що виникають, а також для отримання
нових знань і технологій та ефективного обміну ними16.
На тлі активного розвитку соціальних медіа та викликів
Четвертої індустріальної революції зростає потреба у
висококваліфікованих кадрах, що володіють належними
навичками для забезпечення адекватного сприйняття
цифрових технологій та проведення цифрових трансформацій
в економіці країни. Оволодіння працівниками такими
компетентностями перетворюється на важливий чинник
підвищення ефективності економіки.
Наявність у молодої людини цифрових навичок, у тому
числі роботи з соціальними медіа, визначатиме потенціал
інклюзивності громадянина, здатність і можливості його участі
в економіці та суспільному житті, конкурентоспроможність на
ринку праці17.
Індивідуальні навички під час звернення до соціальних
медіа варто розглядати як здатність діяти в трьох площинах:
поведінкові здібності або практичне використання (так звані
користувацькі здібності); критичні знання, або когнітивна
компетентність; і прагнення, в яких набір навичок може
сформуватись, тобто комунікація, соціальні стосунки, участь у
публічній сфері, творчість18.

16

Прогнімак О.Д. Там само.
17 Яненкова І.Г. Там само.
18
Гусєв І.М. Особливості взаємодії з медіа в процесі адаптації спільноти до
умов і наслідків воєнного конфлікту. Наукові студії із соціальної та
політичної психології. 2019. Вип. 43(46). С.71 – 81.
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Таким чином, у молодих людей є реальна можливість
забезпечити перетворення ресурсу соціальних мереж, на
капітал19, котрий можна використати в найбільш ефективній
формі, забезпечуючи сталий розвиток суспільства на
інноваційній основі.

2.2. Українська молодь, соціальні медіа та
інклюзія
Молодь з інвалідністю: проблеми кількісної
оцінки. Станом на 1 січня 2019 року в Україні проживало 11
626 млн. молодих людей віком від 14 до 35 років, що
становить 27,69 % постійного населення (дані Державного
комітету статистики України20). Оскільки населення України
старішає, за прогнозами у найближчі 12 років відбудеться
зниження чисельності молодих людей в українському
суспільстві більш ніж удвічі: до 5 млн. осіб у 2030 році 21..
В Україні у відкритих джерелах інформації та офіційних
джерелах статистики відсутні дані щодо чисельності молоді з
інвалідністю. Відомо, що станом на 1 січня 2019 року 2,660

19 Прогнімак О.Д. Там само.
20
Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019
року. Державна служба статистики України. URL:
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2019/zb_rpnu2019.p
df?fbclid=IwAR3kIXCL_WDOxQIUbTzB56y9tmTW9I721K6O3vHDTSxzUr5RMCv8KPq
ecw0
21
Стратегія розвитку молодіжної політики до 2030 року: Проєкт. URL:
http://dsmsu.gov.ua/media/2019/10/30/38/Molodijna_strategiya_2030_.pdf
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млн. українців мали офіційну інвалідність22. Якщо припустити,
що частка молоді у загальній чисельності людей з інвалідністю
в нашій державі є рівною частці молоді у населенні країни, то
ймовірна кількість молодих людей з інвалідністю становитиме
близько 0,737 млн. Відповідно до такого припущення кожна
п’ята молода людина в Україні матиме офіційно визнану
інвалідність. Отже, проблема інвалідності серед молоді є
надзвичайно актуальною, охоплює значну частину населення
країни та потребує негайної уваги.
На тлі демографічних зрушень перед молодими
українцями постають проблеми, негативний вплив яких у рази
зростає для молодих людей з інвалідністю: проблема
убезпечення (виникає потреба підвищення безпечності
інформаційного простору і посилення спроможності молоді
протистояти викликам середовища); проблема підтримки
здоров’я (у тому числі безпечне поводження з ґаджетами та
мережею Інтернет); проблема інтеграції в українське та світо
ве
суспільство
(підвищення
мобільності,
розвиток
громадянських та управлінських компетентностей, соціальної і
культурної включеності в український та глобальний соціум)23.

Активне долучення українців до користування
соціальними мережами як стабільна тенденція
сучасності. Молодь занурена у світ Інтернет-технологій та
соціальних медіа. Щороку в Україні, як і в світі, збільшується
частка активних користувачів Інтернету. Якщо у 2015 р.
22

Соціальний захист населення України. Державна служба статистики України.
Статистичний збірник. 2019. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_szn_2018.pdf
23
Стратегія розвитку молодіжної політики до 2030 року. Там само.
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близько 70% українців користувалися мережею Інтернет час
від часу, то в 2019 р. 70% наших співвітчизників
використовували
Інтернет
щоденно,
причому
дедалі
популярнішими стають соціальні медіа та особливо їхній
складник – соціальні мережі.
З-поміж 10 найпопулярніших сайтів в Україні у січні 2020
року друге та третє місце у рейтингу займали саме соціальні
медіа: youtube.com та facebook.com відповідно, поступившись
лише безперечному лідеру google.com (рис. 2.1).
Стрімко зростає залученість українців, зокрема молоді,
до соціальних медіа. На початок 2020 р. українська аудиторія
Facebook досягла 14 млн., Instagram – 11,5 млн., Facebook
Messenger – 8,7 млн. користувачів24.
В українському сегменті соціальних мереж мають місце
виразні вікові особливості. Серед молоді 18-24 років найбільш
популярним є Instagram, а частка користувачів Instagram
(показник відношення кількості акаунтів молоді цього віку до
загальної кількості молоді) у віковій групі 18-24 навіть
перевищує 100%. Надвисокий показник залученості молодих
людей до Instagram можна пояснити тим, що молоді
користувачі часто мають по декілька акаунтів у соціальній
мережі, а також наявністю в цій мережі фейкових акаунтів.

24

Facebook та Instagram в Україні (січень 2020). UA Звіт компанії «Plusone». URL:
https://plusone.com.ua/research/Facebook%20%D1%82%D0%B0%20Instagram%2
0%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%
20(%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202020)_UA.pdf
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TOP-10 popular web-sites in Ukraine
(January 2020)
google.com
youtube.com
facebook.com
wikipedia.org
rozetka.com.ua
privatbank.ua
prom.ua
ukr.net
olx.ua
sinoptik.ua

94%

73%
69%
54%
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45%
43%
40%
39%
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Рис. 2.1. TOP-10 популярних в Україні веб-сайтів (січень
2020 р.), % Інтернет-користувачів, що відвідують сайт 25

Соціальна мережа Facebook найбільш популярна серед
молодих користувачів 25-35 років (70,1%) та є основним
соціальним медіа для осіб 36-45 років. Facebook Messenger
найактивніше використовує молода аудиторія 25-35 років
(48,88%)26. Ця інформація представлена на рис. 2.2.
25

Рейтинг популярних сайтів за січень 2020. Дослідження Kantar Україна.
URL: https://tns-ua.com/news/reyting-populyarnih-saytiv-za-sichen-2020#more3122
26
Facebook та Instagram в Україні (січень 2020). UA Звіт компанії «Plusone».
URL:
https://plusone.com.ua/research/Facebook%20%D1%82%D0%B0%20Instagram
%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1
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2.2.
Вікова
структура
користувачів
найбільш
популярних в Україні соціальних мереж, січень 2020 р. 27

Щодо частоти відвідування соціальних мереж, то
найактивніше українські користувачі послуговуються Facebook
(55,2 % відвідувань), Pinterest (19,6 %, що аналогічно
світовим та європейським показникам), а також Instagram
(7,4 %).
%96%20(%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202020)_UA
.pdf
27
Facebook та Instagram в Україні (січень 2020). UA Звіт компанії «Plusone».
URL:
https://plusone.com.ua/research/Facebook%20%D1%82%D0%B0%20Instagra
m%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD
%D1%96%20(%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2020
20)_UA.pdf
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Прикметною рисою українського сегменту соціальних
медіа є менша роль Twitter (п’яте місце у рейтингу з
показником 6,6 %), тоді як в цілому у світі й Європі ця
соціальна мережа посідає третє місце (рис.2.3).
Розробляючи політику у сфері соціальних медіа,
необхідно зважати на гендерні аспекти. Україна – на другому
місці у світі за часткою жінок, зареєстрованих у популярних
соціальних мережах (57% українських користувачів – жінки).
Україна посідає друге місце у світі за часткою жінок–
користувачів Facebook (60% користувачів) і входить у топ-10
країн за часткою жінок–користувачів Instagram (60%
українських користувачів цієї мережі – жінки). Жіноча
аудиторія українського Facebook та Instagram за кількістю
переважає чоловічу в усіх вікових категоріях 28.

28

Facebook та Instagram в Україні (січень 2020). UA Звіт компанії «Plusone».
URL:
https://plusone.com.ua/research/Facebook%20%D1%82%D0%B0%20Instagra
m%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD
%D1%96%20(%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2020
20)_UA.pdf
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Рис. 2.3. Кількість відвідувань соціальних медіа
українськими Інтернет-користувачами за період з березня
2019 р. по березень 2020 р. 29

Соціальні мережі стають дедалі популярнішим джерелом
отримання новин. Як свідчать дані опитувань USAIDINTERNEWS 2019 року, соціальні мережі перетворилися на
найпопулярніший інформаційний канал для аудиторії навіть у
невеликих містах України30. Українці вже зараз 49 % новин
отримують з Facebook, молодь надає перевагу Instagram і
Telegram-месенджеру,
і надалі тенденції до споживання
інформації з соціальних медіа лише посилюватимуться.

29

Statcounter Global Stats. URL: https://gs.statcounter.com/
Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 р.
Опитування USAID-INTERNEWS. 2019. URL:
https://drive.google.com/file/d/1Oi2Edvl5Srk4hS-D2KoxoKkamCarUX7f/view
30

42

Л.Гуляєва, Я. Головко, Г. Філь, Т. Семигіна (2021)

Молодь з інвалідністю і соціальні медіа:
державна політика, проєктна діяльність, інклюзія

Соціальні мережі як джерело інформації є популярними
серед всіх вікових груп, хоча більш інтенсивно як новинну
базу їх використовують українці віком 30-45 років31. Як
інструмент для отримання новин в Україні найпоширеніші
Telegram-канали (відносно новий шлях одержання інформації
з різноплановою тематикою: від політичних і міжнародних
подій до місцевих новин). Viber-групи також залишаються
загальновживаними у новинному контексті, проте частіше
використовуються для обміну локальними новинами (район,
місто, будинок, спільнота за інтересами) з подальшим їх
обговоренням серед учасників групи.

Потреба у дослідженні проблематики участі
молоді з інвалідністю у соціальних медіа в Україні.
Зважаючи на стрімке поширення застосування Інтернету в
усіх сферах життєдіяльності та розвиток нових цифрових
медіа у науковому дискурсі та суспільному обговоренні,
тематиці соціальних медіа нині приділяють все більше уваги.
Однак у вивченні соціальних медіа в Україні переважають
дослідження, орієнтовані на аналізі кількісних показників
користування соціальними медіа (кількість акаунтів у
соціальних мережах, відвідуваність та рейтинги соціальних
медіа, інструменти SMM бізнесу). Часто піднімаються питання
політичних аспектів впливу цих медіа на виборців,
інформаційних воєн, цифрової залежності, тенденцій розвитку
сучасних медіа.

31

Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 р.
Опитування USAID-INTERNEWS. 2019. URL:
https://drive.google.com/file/d/1Oi2Edvl5Srk4hS-D2KoxoKkamCarUX7f/view
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Вважаємо, що соціальні медіа можуть стати одним із
дієвих інструментів для вирішення сучасних проблем молодих
людей на шляху до їхнього розвитку, самореалізації,
долучення до суспільного, культурного, економічного та
соціального життя, тобто можуть внести свій позитивний
вклад у побудову інклюзивного суспільства. Проте визнання
важливості та ефективності соціальних медіа для розбудови
такого суспільства й розвитку конкретної особистості не
знижує ризиків їх негативного впливу на молодь з інвалідністю
та потребує проведення глибоких досліджень, результати
яких допоможуть практикам молодіжної роботи, мінімізуючи
негативні
аспекти
соціальних
мереж,
ефективно
використовувати їхній позитивний потенціал.
В Україні відчувається брак досліджень, які б аналізували
інклюзивність соціальних медіа, системно оцінювали їхні
можливості та загрози для молодої людини з інвалідністю. В
українському законодавстві навіть відсутні базові терміни цієї
сфери: поняття «медіа» та «соціальні медіа». Лише у Законі
України «Про інформацію» термін «засоби масової інформації»
трактується як «засоби, призначені для публічного поширення
друкованої або аудіовізуальної інформації»32, що не
відображає сучасні реалії цифрових медіа-комунікацій.

32

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р., N 2657-XII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
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2.3. Можливості соціальних
молоді з інвалідністю

медіа

для

Соціальні медіа надають широкі можливості реалізації й
розвитку молодих людей з інвалідністю, несуть у собі
величезний потенціал активного долучення людини з
інвалідністю до соціального, економічного, культурного,
політичного життя суспільства, при тому, що більшість з таких
можливостей є безкоштовними для користувачів:

Соціалізація молодих людей з інвалідністю

33

.
Чимало молодих людей з інвалідністю у силу різних обставин
мають обмежені можливості для комунікації, проводять більше
часу вдома та в невеликій кількості найбільш важливих для
життєдіяльності
місць
(лікарня,
навчальний
заклад,
реабілітаційні та соціальні центри), спілкуючись із невеликою
кількістю найбільш близьких
людей.
Це ускладнює
соціалізацію, обмежує можливості людини отримувати власний
життєвий досвід, формувати адекватні моделі поведінки у
суспільстві34.
Спілкуючись з іншими користувачами через соціальні
мережі, молода людина з інвалідністю долає вимушену
ізоляцію, вивчаючи досвід інших осіб і формуючи власні
комунікаційні навички. Як зазначає Е. Циховська, у
33

Гуляєва Л.П. SMM навички для посилення інклюзії та зайнятості молодих
людей з інвалідністю. Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики

сьогодення: Матеріали всеукр. наук.-практ.інтернет-конф. (2–3 червня
2020р., м. Умань). Умань, 2020. Ч. ІІ. С. 11 – 15.
34

Гуляєва Л. П., Головко Я. Д., Філь Г. В. Освіта молоді з інвалідністю в
інформаційному суспільстві: можливості соціальних медіа. Актуальні

проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : збірник матер.
конф. (м. Київ, 29-30 травня 2020). Київ, 2020. С.259 – 262.
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соцмережах людина перебуває передусім як homo
sociologicus, що закладене вже в самій назві соціальних
мереж35, тобто через зв’язки з іншими людьми реалізує себе
як член суспільства, громади, групи осіб.
На думку науковців, соціальні медіа допомагають
людині втекти від самотності, розгубленості її життя у
повсякденному світі, надають їй відчуття довіри, близькості
до інших членів суспільства, що об’єднані не за
географічними чи побутовими факторами, а, перш за все, за
спільними інтересами, смаками й поглядами. В Інтернеті
людина отримує можливість не лише почути іншого, але й
«показати себе», висловитись, побудувати власну «домашню
сторінку», оприлюднити особисту думку 36.
Наведені нижче можливості соціальних медіа також
являють собою елементи соціалізації людини або, у
широкому розумінні, є її проявами. Зупинимося детальніше
на кожному з таких проявів:

Доступ до новин та спеціалізованої інформації.
Традиційні медіа можуть бути платними або незручними для
користування (наприклад, визначений час виходу журналу чи
телевізійної програми), в той час як у соціальних медіа новини
доступні цілодобово, а значна частина їхнього контенту є
безкоштовною. Крім того соціальні медіа випереджають
35

Циховська Е. Д. Самопрезентація у соціальних мережах: акаунт у
Facebook як інструмент створення іміджу. Вісник Дніпропетровського
університету. Серія: Соціальні комунікації. 2017. № 12. С 137 – 147.
36
Мєлков Ю. О., Толстоухов А. В., Перова О. Є. та ін. Віртуальна реальність
як сфера самореалізації особистості. Київ : ПАРАПАН, 2004. С. 140–166.
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традиційні в оперативності публікації новин: найважливіші
повідомлення нині спочатку з’являються в мережі Інтернет і
тільки потім — на телебаченні, радіо та у друкованих
виданнях. Нова цифрова форма передавання інформації за
багатьма параметрами випереджає традиційну журналістику37.

Комунікації (спілкування). Наразі соціальні медіа,
насамперед соціальні мережі, стали основним засобом для
спілкування і розвитку соціальних контактів, спільного
пошуку, зберігання та класифікації інформації, творчої
діяльності мережного типу, індивідуального та колективного
планування (розклад, зустрічі)38. Як наголошують І. Пампуха
та Н. Волошина, в умовах роз’єднаності суспільства соціальні
мережі виступають засобом ефективного спілкування з
колегами,
родичами
й
друзями,
однодумцями,
що
територіально віддалені, а також є легким та доступним
способом формування нових знайомств, як у ділових, так і в
особистих цілях39.
Для молоді з інвалідністю значущість комунікаційної
функції зростає, оскільки соціальні мережі дозволяють
подолати комунікаційні (страх, комплекси, невпевненість у
собі, які характерні для живого спілкування віч-на-віч), фізичні
(обмеження руху особи, територіальна віддаленість) та
37

Гурчіані Х. Інтеграція новинного контенту в соціальних медіа. Збірник
праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2014. Вип. 4. С. 435 –
440.
38
Динник І. Соціальні мережі як засіб суспільного розвитку. Ефективність
державного управління. 2017. Вип. 1. С. 64 – 69.
39
Пампуха І. В. Волошина Н. М. Сучасні соціальні Інтернет-мережі в житті
молодих людей. Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. 2015. Вип. 2. С. 27 – 39.
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інформаційні бар’єри (складність доступу до інформації), а це
сприяє інклюзії молоді у життя суспільства.
З таких позицій дистанційне спілкування через
Інтернет може мати для певних осіб з інвалідністю низку
переваг:
немає
потреби
кудись
добиратися,
долати
недосконалості інфраструктури;
інші люди, з якими спілкується особа з інвалідністю,
можуть при бажанні взагалі не бачити співрозмовника,
а відповідно, і не знати про те, що вони контактували з
особою, яка має фізичні особливості40;
якщо
людина
невпевнена
в
собі,
відчуває
дискримінацію, має труднощі говоріння чи інші
проблеми в живому спілкуванні, комунікації у
соціальних мережах здійснюються легше й дозволяють
долати бар’єри.
Н. Фролова наголошує, що до секретів популярності
спілкування через соціальні медіа належать свобода, рівність
та демократичність, подолання кордонів та обмежень у
комунікації – усі користувачі в мережі, незалежно від їхніх
статків, посад або статусів, є вільними та рівними і відповідно
на таких засадах будують взаємини. Таким чином, користувачі
соціальних медіа можуть вільно обирати, з ким спілкуватися,
чиї публікації читати чи поширювати між друзями, який
контент споживати, якою інформацією цікавитися тощо41.

40

Оверчук В. А. Огляд методів соціально-економічної інтеграції осіб з
інвалідністю. Економіка та суспільство. 2018. №18. С. 674 – 681.
41
Фролова Н. В. Там само.
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Вирішення побутових та особистих проблем
життєдіяльності. Різні компанії, надавачі соціальних та
освітніх послуг, органи влади, громадські організації нині
активно присутні у соцмережах та пропонують інформацію й
свої послуги через такі мережі.
У соціальних медіа молода людина з інвалідністю може
знайти контакти громадської організації, що захистить її права
чи надасть соціальну підтримку, замовити потрібний товар чи
послугу, отримати допомогу чи пораду у складних життєвих
ситуаціях, дізнатися про доступні грантові програми або
можливості для розвитку та багато іншої важливої інформації.

Самовираження. У соціальних медіа можливо
висловити особисті думки, представити власні надбання чи
витвори, поширити власні фотографії або відео, обговорити
соціальні події тощо. Молода людина у мережі може розкрити
свої таланти, що не реалізовані у звичайному житті,
спробувати себе у бажаній, новій ролі – блогера, фотографа,
експерта з певних питань. Інтернет надає можливості зняття
бар’єрів, він сприяє зближенню комунікаторів, робить менш
важливим їхній соціальний чи економічний статус, щабель
кар’єрної драбини, що відомо як явище зрівнювання
(еквалізації) статусу42.
Деякі соціальні медіа, наприклад, Youtube, дають змогу
отримувати доходи від участі у створенні контенту в мережі.
Бізнес охоче замовляє рекламу в активних користувачів
соціальних медіа, що мають власну аудиторію прихильників.
42

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід. Там само.
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Взаємозв'язок мережевого та культурного простору сьогодні
виявляє принципи модернізації суспільства в контексті
«глобальних» процесів світового співтовариства за допомогою
тріади «особисте – суспільне – загальнолюдське»43 й сприяє
формуванню плюралістичних поглядів, толерантності й
взаєморозуміння між людьми.

Розваги. Соціальні медіа пропонують величезний вибір
контенту та можливостей для відпочинку й розваг, серед яких
обмін відео, спостерігання за відомими особами, обговорення
стратегій та участь в онлайн-іграх, знайомства для особистого
життя, переписка з друзями, онлайн-відвідування різних
куточків світу та культурних закладів, - це лише короткий
перелік доступних варіантів.

Освіта. Соціальні медіа перетворюються у повноцінне
освітнє середовище, яке, на думку фахівців, сприятиме
формуванню культури спілкування у віртуальному просторі,
розвитку комунікативної компетентності, що надалі позитивно
впливатиме на адаптацію молоді з інвалідністю до професійної
діяльності 44.
Соціальні медіа сприяють розвитку електронного
навчання і освіти в цілому, пропонують нові засоби
відвідування онлайн-занять та обміну освітніми ресурсами.
Соціальні мережі активно використовуються закладами освіти
як інструмент та середовище навчання. Так, все частіше
43

Ривліна В.М. Соціальні мережі як інструмент медіатизації культури. Young

Scientist. 2016. № 12 (39). C. 193–198.
44

Лаба О. В. Використання соціальних мереж у навчальному процесі.

Молодий вчений. 2017. № 3. С. 227 – 231.
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замість застосування складних систем організації освітнього
процесу
використовуються
прості,
зручні
й
звичні
учням/студентам інструменти соціальних медіа: окремі
елементи або й весь навчальний процес переносяться у
спеціально створені з освітньою метою групи у мессенджерах,
на форуми чи канали у соціальних медіа.
Крім того, молоді люди автоматично здобувають певні
потрібні їм навички: вчаться оперувати великими масивами
інформації, орієнтуватися у незвичній ситуації, можуть легко
віднайти й відсортувати необхідні відомості. Слід зазначити,
що одним із наслідків залучення молоді до соціальних мереж
вважають формування толерантного ставлення користувачів
до різних культур і людей, а інтернаціональні контакти є
причиною виникнення мотивації та спонукають до пошуку
можливостей вивчення іноземних мов45.
Деякі вчені наголошують, що засоби масової комунікації
сприяють становленню самостійного, критичного мислення,
сучасного світосприйняття, естетичної свідомості, навичок
художнього аналізу продукції медіа-мистецтва, розширюють
необмежені інформаційні горизонти, роблять відомості
доступними для великого кола користувачів46. Наприклад,
інформатизація, медіатизація мистецтва дозволяє будь-якому
долучитися до шедеврів світової культури.

45

Пампуха І.В. Волошина Н.М. Там само.
Череповська Н. І. Про експериментальну модель програми спеціального
медіа-освітнього курсу для старшокласників /Інститут післядипломної освіти.
URL: http://www.ippo.org.ua/files/glazova/6.doc
46
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Пошук роботи, працевлаштування. Всі соціальні
мережі допомагають людині напряму зв’язуватися з
потенційними роботодавцями, знаходити вакансії, заводити
ділові знайомства, просувати себе як експерта, а також
обговорювати перспективи професійного зростання. Ііснують
спеціалізовані соціальні мережі, такі як LinkedIn, що створені
як спільноти для професійного розвитку та ділових контактів.
Наразі властивість соціальних мереж інтегрувати людину в
Інтернет-простір, збільшуючи або зменшуючи міру відкритості
її особистої та професійної інформації, робить таку
комунікаційну платформу ефективним методом управління
людським капіталом.
Особа, яка хоче отримати в соціальних мережах щось
корисне для себе як для професіонала, знайде таку
можливість через встановлення контакту та взаємодію із
професіоналами,
замовниками
та
потенційними
роботодавцями. Соціальні мережі дають змогу досить швидко
встановити неформальні контакти, оскільки тут люди є
відкритішими, аніж у реальному житті, та готові ділитися
інформацією47, що характерно й для ділових комунікацій.
Більшість сучасних компаній навіть проводять аудит
профілів потенційних працівників у соціальних мережах,
звертають увагу на контент профілю та особливості поведінки
особи у соціальних медіа.

47

Серняк І. Соціальні мережі як засіб підвищення ефективності соціального
інструментарію управління персоналом на підприємстві. Проблеми і
перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18). С. 60–66.
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Розвиток
власного
бізнесу,
соціальне
підприємництво. Із кожним роком усе більше компаній
використовують інструменти SMM для розвитку бізнесу,
починаючи від новин про створення нового продукту і
закінчуючи інформуванням про розпродажі. Застосування
елементів
SMM-просування
значно
дешевше,
ніж
використання інших маркетингових заходів. Особливо цінними
соціальні медіа стають для соціальних підприємців та
підприємців-початківців, коли вони знаходяться на стадії
старту бізнесу та формують свою першу клієнтську базу.
Соціальні мережі дають можливість підприємцям
дізнатися більше про споживачів та їхні потреби.
Застосовуючи у своїй діяльності зворотний зв’язок (частіше за
все коментарі та відгуки), можна отримати детальну
інформацію про те, чим задоволені клієнти, що їх бентежить
клієнтів проблеми вони бажають вирішити, використовуючи
продукт. Такий зворотний зв’язок дозволяє реагувати на всі
запити споживачів щодо бренду. Використовуючи базу
контактів в соцмережах, підприємець отримує практично
необмежену аудиторію, яка може забезпечити його
потенційними клієнтами48.
Майже всі соцмережі, в яких може бути представлений
бізнес, безкоштовні, однак, якщо підприємець має бажання
привернути на свій майданчик цільову аудиторію, щоб
конвертувати трафік у продажі, є можливість проведення
48

Кітченко О. М., Ібрагімов Т. Н. Social media marketing як інструмент
просування продуктів підприємств на ринок. Приазовський економічний
вісник. 2019. Вип. 3 (14). С. 179–184.
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платних рекламних заходів 49. Провідні соціальні мережі навіть
створюють особливі типи акаунтів – для бізнесу, щоб
надавати додаткові можливості своїм членам спільноти
розвивати підприємницьку діяльність.

Формування особистого бренду. Кожен користувач
соціальної мережі може розміщувати інформацію у сфері, в
якій є експертом, будувати власний бренд, щоб залучати
через соціальні медіа потенційних клієнтів, знаходити
роботодавців, партнерів, формувати лояльну до себе цільову
аудиторію. У випадку популярності контенту користувач
мережі перетворюється на флюенсера – особу, що може
впливати на інших та до думки якої прислухаються. Є
категорія користувачів-блогерів, які у відео-фото-, текстовій
формах описують своє повсякденне чи професійне життя й
також перетворюються на відомих особистостей. Набула
поширена практика флюенс-маркетингу, коли бізнес та
організації для реклами їхньої продукції запрошують
флюенсерів, що для молоді з інвалідністю може стати
важливим джерелом доходу.
Перелік
можливостей
соціальних
медіа
можна
продовжувати, адже він постійно поповнюється новими
інструментами та формами спілкування. Соціальні медіа нині
постають чи не найважливішим сучасним комунікативним
середовищем Інтернету, яке приваблює молодь легкістю
користування і численністю сервісів. Важливо допомогти
молоді з інвалідністю не лише глибше й ґрунтовніше дізнатися
49

Кітченко О. М., Ібрагімов Т. Н. Там само.
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про наявні можливості, а й навчити молодих людей ефективно
використовувати соціальні медіа для поліпшення власного
життя та розвитку.

2.4. Потенційні
соціальних медіа

загрози

та

доступність

Не заперечуючи переваг і зручностей соціальних медіа,
зауважмо низку загроз, із якими стикається молодь у
цифровому світі:

Проблеми
забезпечення
конфіденційності
інформації та приватності. Акаунт будь-якого користувача
соціальних медіа містить особисті дані, а також різні
статистичні характеристики перебування особи в системі:
дату, час і тривалість останнього входу та перебування
онлайн, адреси, використані при підключенні комп’ютера та
ін. Тобто, кожен акаунт – це сховище персональних даних і
повний архів листування50. Вся ця інформація стає доступною
власникам соціальних мереж (навіть після видалення
користувачем певної інформації), крім того може бути
викрадена хакерами.

50

Варивода К. С. Позитивні й негативні аспекти взаємодії сучасної молоді в
соціальних мережах. Науковий огляд. 2015. № 7 (17). С. 197–213.
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Інша проблема полягає у порушенні приватності51
(перенасичення
рекламною
інформацією,
незрозумілі
споживачу та швидкозмінні алгоритми роботи соціальних
медіа).

Маніпулятивні
та
шахрайські
практики,
неправдива інформація. Технології Web 2.0–3.0 можна
визначити як високоточну зброю, що здатна поцілити не
просто в окремі цільові групи, а й у конкретних їхніх
представників, чітко визначені персоналії. Така адресність, а
за потреби і вибірковість, дає змогу досягати максимального
ефекту впливу на цільову аудиторію із оптимізацією витрат
часу, інтелектуальних та матеріально-технічних ресурсів. І
такий потенціал впливу соціальних медіа на суспільство несе у
собі величезні загрози. На основі аналізу результатів
найвідоміших міжнародних військових, політичних та
економічних конфліктів кінця ХХ — початку ХХІ століть деякі
фахівці прирівнюють інформаційно-психологічну зброю до
зброї масового
знищення52.
Не
вбиваючи
фізично,
психотехнології спричиняють групові, а також масові психічні
розлади, «вибухаючи» згодом у соціальних конфліктах,
жертвами яких стають конкретні індивіди.

51

Черниш Р. Ф. Соціальні мережі як один із інструментів накопичення та
протиправного використання персональних даних громадян. Проблеми
законності. 2017. Вип. 136. С. 205–214.
52
Курбан О. В. Інтернет-технології та онлайнові соціальні мережі у сучасній
гібридній війні. Наукові записки Української академії друкарства. 2017. № 1.
С. 264 – 273.
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Користувачі соціальних медіа починають усвідомлювати
їх негативний інформаційний тиск. Зокрема, це виявляється у
тому, що в Україні всі медіа, як традиційні, так і соціальні,
незалежно від території розповсюдження ефіру, починають
втрачати довіру українців: показник довіри коливається між
19 % (для загальнонаціональної преси та місцевого радіо) та
51 % (для загальнонаціональних Інтернет-ЗМІ)53. Основними
причинами недовіри залишаються недостовірність та
заангажованість новин. Дослідження свідчать, що майже 60 %
українців не схильні до критичного мислення – вони
безумовно довіряють улюбленим та звичним ЗМІ або
покладаються на інтуїцію. В такій ситуації єдиним шляхом
боротьби
з
вищезгаданою
загрозою
є
підвищення
медіаграмотності молоді.

Втрата навичок традиційного спілкування з
людиною віч-на-віч, як наслідок – труднощі у реальних
комунікаціях. Вплив надмірного використання соціальних
мереж як засобу комунікації на реальні взаємостосунки
користувача може бути досить відчутним 54: замкненість,
втрата соціальних контактів та друзів, роздратування під час
живого спілкування, атрофія навичок мовного і невербального
спілкування, невиконання власних обов'язків тощо.

53

Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 р.
Опитування
USAID-INTERNEWS.
2019.
URL:
https://drive.google.com/file/d/1Oi2Edvl5Srk4hS-D2KoxoKkamCarUX7f/view
54
Варивода К. С. Там само.
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Ризики виникнення цифрової залежності, яку
важко діагностувати, що розвивається непомітно для
молодої людини та важко долається. Кібер-простір
трансформує деякі суспільні норми і ціннісні орієнтації. Так,
завдяки веб-камерам, фотоапаратам та відео-онлайн
демократизувалися такі форми поведінки як ексгібіціонізм і
вуайеризм. Багато молодих людей наповнюють свої блоги і
персональні сторінки в соціальних мережах контентом, що
містить зображення їхнього власного або чужого оголеного
тіла. За даними досліджень, на одну інформаційну сторінку в
Інтернеті припадає три порнографічних.55
Значний потік різноманітної інформації в соціальних
мережах досить часто призводить до перенавантаження
людини, що проявляється в нездатності концентруватися на
необхідних чи запропонованих заняттях, саморуйнівній
поглинутості певною однобічною діяльністю56.
Є ризик виникнення медіазалежності, наприклад, коли
споживачі інформації безцільно блукають в Інтернеті. У
молодих людей поширеним стає «social media surfing» – тип
споживання інформації у соціальних медіа, що полягає у
стрибкоподібному безцільному «зчитуванні» матеріалу, який
потім ніде не використовується57.
Загрозливою ситуація є серед найбільш вразливої
категорії молоді – підлітків. В Україні кожна восьма особа

55
Хрустальов Ф.С. Особливості медіаспоживання різних соціальних груп (на
прикладі м.Запоріжжя). Грані. 2014. № 2 (106). С.132 – 137.
56
Варивода К. С. Там само.
57
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід. Там само.
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віком від 10 до 17 років є залежною від соціальних мереж.
Кожен п’ятий підліток зловживає соціальними мережами в
збиток іншим справам. Кожний шостий постійно свариться з
рідними через онлайнове життя. 44,7 % підлітків проводять у
соціальних мережах чотири та більше годин у навчальні дні.
55,4 % визнають, що витрачають забагато часу на соцмережі.
6,7 % підлітків мають залежність від азартних ігор58.
У науковому середовищі дискусії про вплив медіа на
молодь відбуваються досить активно. З одного боку, чимало
досліджень розглядають негативні аспекти користування
Інтернетом (Інтернет-адикції, хакерству, аутизації, «ігровій
наркоманії», неадекватним ефектам у процесі соціальної
перцепції тощо). З другого боку, висуваються нові гіпотези,
згідно
з
якими
Інтернет-ризики
можуть
бути
переосмисленими. За Є. Белінською (2013) залежність від
певних медіа можна розглядати вже не як патологічний
феномен, а як нову мотивацію пізнавальної діяльності59.
Автори досліджень, присвячених вивченню взаємодії
людини сучасними медіа, акцентують увагу на тому, що не
завжди вдається встановити вектор впливу у взаємодії
користувачів із медіа. Тому однозначне твердження, що саме
перебування у віртуальній реальності стало причиною певних
особистісних змін, є не завжди коректним. Так, за даними
58

Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які
навчаються: поширення й тенденції в Україні» / О.М. Балакірєва (кер. авт.
кол.), Д.М. Павлова, Н-М.К. Нгуєн, О.Г. Левцун, Н.П. Пивоварова, О.Т.
Сакович; О.В. Флярковська. Київ: ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. 214 с.
59
Белинская Е. П. Информационная социализация подростков: опыт
пользования социальными сетями и психологическое благополучие.
Психологические исследования. 2013. 6 (30). С. 5.
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досліджень, спілкування дітей та підлітків у мережі в ракурсі
його інтенсивності та впливу на позамережеву комунікацію
(вплив Інтернету на соціальні зв’язки) не має універсальних
параметрів
і
визначається
радше
особистісними
і
60
ситуативними
факторами .
Неоднозначність
впливу
медіасередовища слугує тим чинником, на який слід зважати
при визначенні психологічної адаптації спільноти в контексті її
взаємодії з кіберпростором, однак, причинно-наслідковий
зв’язок потребує додаткового вивчення61
Ми підтримуємо позицію, що засвоєння нової інформації
прямо залежить від «інформаційного потенціалу особистості»
(її духовної та інформаційної культури), а тому одні й ті самі
факти, події неоднаково сприймаються різними людьми62, а
негативний вплив на молодь індивідуальний для кожного
користувача мережі. Ризик виникнення деструктивної дії
соціальних медіа залежить від самої особистості, від рівня її
розвитку, соціальних (реальних та віртуальних) зв’язків, умінь
швидко та пластично сприймати, аналізувати, засвоювати
медійний текст, здібностей і навичок здобувати нові знання у
просторі медіа та логічно й доцільно користуватися ними без
шкоди для себе та суспільства63.
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Кузнецова, Ю. М., Чудова, Н. В. Психология жителей Интернета. Москва:
ЛКИ. 2011. 224 с.
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політичної психології. 2019. Вип. 43(46). С. 71–81.
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Доступність соціальних мереж для молоді з
інвалідністю. Соціальні медіа мають величезний потенціал
посилення інклюзивності суспільства, проте їхній реальний
позитивний
вплив
значно
приглушений
проблемами
досяжності самих соціальних медіа для людей з інвалідністю.
Кожна зі сфер життєдіяльності стає зручнішою та доступнішою
для людей з інвалідністю завдяки соціальним медіа, без яких
не вдалося б досягти таких результатів. Але ця схема працює
лише в тому випадку, коли стають доступними самі соціальні
мережі.
Ізольованість та проблеми зі здоров’ям людей з
інвалідністю часто не дозволяють їм отримувати інформацію,
користуватися засобами зв’язку на повну потужність,
збагачувати свої знання чи інтегруватися в суспільство. Це
явище відоме як цифрова нерівність: 80 % інформації у світі
створено англійською мовою, частина населення отримує
лише обмежений доступ до інформаційних засобів, не має
достатніх цифрових навичок, не готова та подеколи
позбавлена можливості реалізувати весь потенціал соціальних
медіа для свого життя64.
Таким чином, соціальні медіа все ще є недоступними для
багатьох. Так, для деяких осіб, які мають обмеження рухової
діяльності, необхідним може бути оснащення додатковими
технічними засобами для того, щоб людина з інвалідністю
могла самостійно використовувати нові технології (спеціальна
мишка, клавіатура, засоби запису та відтворення звуку

64

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід. Там само.
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тощо)65. Деяким особам може бути важко засвоювати нові
технології і для них потрібне додаткове навчання. Більше
того, комунікація через Інтернет не може замінити традиційне
спілкування, а тим більше не може бути єдиним рішенням
проблеми соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю.
Особливо всі згадані чинники стосуються молоді, яка має
повну або часткову втрату зору, слуху, почуттів і молодих
людей з обмеженими рухами та когнітивними розладами 66. Ці
проблеми по-різному впливають на спосіб долучення людей
до комп'ютера та соціальних медіа. Така молодь часто має
великий потенціал та здатність активно працювати в
суспільному житті, однак відсутність доступу до інформації та
комунікації заважає їй усвідомлювати це. Тому необхідним
залишається усунення фізичних і психологічних перешкод для
мобільності молодих людей з інвалідністю і більш
повноцінного їх спілкування з іншими членами суспільства.

65
66

Оверчук В. А. Там само.
Оверчук В.А. Там само.
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РОЗДІЛ 3
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА У ЖИТТІ МОЛОДІ
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОЄКТНИХ ІНІЦІАТИВ

3.1. Державна соціальна політика України
у побудові інклюзивного суспільства
РеалізаціяКонвенції про права осіб з інвалідністю
в Україні. В українській державній політиці на рівні
окреслених завдань та чинного законодавства важливе місце
належить розбудові інклюзивного суспільства. Україна на
законодавчому рівні вже зробила ряд важливих кроків щодо
розвитку політики підтримки молоді з інвалідністю та
забезпечення створення такого суспільства в державі. Так, ще
у 2009 році Україна ратифікувала Конвенцію про права осіб з
інвалідністю 67.

67

Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і
Факультативного протоколу до неї: Закон України від 16.12.2009 р., № 1767VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
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На виконання вимог Конвенції постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.2012 року затверджено Державну
програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції
про права осіб з інвалідністю” на період до 2020 року»68.
Програма спрямована на заохочення, захист і забезпечення
повного й рівного здійснення особами з інвалідністю всіх прав
людини та основоположних свобод у будь-яких сферах
суспільного життя з урахуванням положень Конвенції.
Серед шляхів досягнення цілей Програми чільне місце
належить діяльності, пов’язаній з медіа – підвищення рівня
поінформованості населення про особливі потреби осіб з
інвалідністю, формування поваги до їхніх прав, особистості та
гідності,
популяризації
положень
Конвенції,
зокрема
проведення інформаційних кампаній, що передбачає активну
роботу влади із засобами масової інформації, а саме:
створення
телета
радіопередач,
розміщення
публікацій у пресі на інклюзивну тематику,
заходи щодо спрощення доступу до інформації у медіа
для осіб з інвалідністю, зокрема, для громадян з
порушеннями слуху та зору. Наприклад, вже
реалізується соціально-інформаційний проєкт для
людей з обмеженими можливостями по зору щодо
використання безкоштовної програми екранного
доступу до веб-сайтів NVDA69.
68

Національний план дій щодо реалізації Конвенції про права осіб з
інвалідністю. Державна цільова програма на період до 2020 року. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF
69
Інформація про стан виконання Плану заходів з виконання рекомендацій,
викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з
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У 2015 році Україна представила на розгляд Комітету
ООН з прав осіб з інвалідністю Першу періодичну Доповідь
про реалізацію положень Конвенції про права осіб з
інвалідністю70. Громадські об'єднання осіб з інвалідністю
подали на розгляд Комітету Альтернативний звіт громадських
організацій щодо виконання Конвенції ООН про права людей з
інвалідністю71, де вказали на ряд актуальних проблем та
розробили рекомендації щодо удосконалення державної
політики у сфері інклюзивності в Україні.
Українська влада зреагувала на рекомендації, викладені
у заключних зауваженнях Комітету ООН, внесенням змін до
чинного законодавства для відповідності вимогам Конвенції та
затвердженням «Плану заходів з виконання рекомендацій»,
викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом
ООН з прав осіб з інвалідністю до першої періодичної доповіді
України щодо виконання Конвенції про права осіб з
інвалідністю, на період до 2020 року» 72.
інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про
права осіб з інвалідністю на період до 2020 року. Міністерство соціальної
політики України. URL:
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/fil
es/inv/k2020.doc
70
Реалізація норм Конвенції про права осіб з інвалідністю. URL:
https://www.msp.gov.ua/timeline/Realizaciya-norm-Konvencii-pro-prava-osib-zinvalidnistyu.html
71
Комітет ООН з прав людей з інвалідністю. Загублені» права.
Альтернативний звіт громадських організацій щодо виконання Конвенції
ООН про права людей з
інвалідністю Україна. 2012. URL:
http://ud.org.ua/images/pdf/zagubleni_prava.pdf
72
Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у
заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю,
до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з
інвалідністю на період до 2020 року: Кабінет
міністрів України,
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Ключові засади соціальної політики щодо
підтримки осіб з інвалідністю. Центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю в державі, є
Міністерство соціальної політики України. Зміст соціальної
політики щодо підтримки людей з інвалідністю визначено
Законом «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні» 73.
Згідно із законодавством особою з інвалідністю
вважається людина зі стійким розладом функцій організму, що
при взаємодії із зовнішнім середовищем можуть призводити до
обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з
іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист 74.
Закон визначає основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими
громадянами можливості для участі в економічній, політичній і
соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних
умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно
реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести
повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними
можливостями, здібностями і інтересами.

Розпорядження
від
28
грудня
2016
р.,
№
1073-р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2016-%D1%80#Text
73
Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні :
України
від
21.03.1991
р.,
№
876-XII.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
74
Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Там

66

URL:
Закон
URL:

само.

Л.Гуляєва, Я. Головко, Г. Філь, Т. Семигіна (2021)

Молодь з інвалідністю і соціальні медіа:
державна політика, проєктна діяльність, інклюзія

Закон «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні» декларує широкі можливості для
реалізації
молоді
з
інвалідністю,
зокрема
щодо
працевлаштування й освіти:
створено спеціалізовану установу – Фонд соціального
захисту інвалідів (далі – Фонд), основними
завданнями якого є: фінансове забезпечення заходів
щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні; забезпечення реалізації заходів щодо
зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю,
зокрема створення робочих місць 75. За фінансування
Фонду у разі потреби підприємства, організації
можуть створювати спеціальні робочі місця для
працевлаштування таких осіб, здійснюючи для цього
адаптацію основного і додаткового обладнання,
технічного оснащення і пристосування тощо з
урахуванням обмежених можливостей осіб. Фонд
також здійснює фінансування програм щодо
соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з
інвалідністю, забезпечення їх санаторно-курортним
лікуванням, засобами реабілітації;
Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду
соціального захисту інвалідів надавати дотацію
роботодавцям на створення спеціальних робочих
місць для осіб з інвалідністю, а також проводити
професійну підготовку, підвищення кваліфікації і
перепідготовку цієї категорії осіб. Також законодавчо
75

Фонд соціального захисту інвалідів. URL: http://www.ispf.gov.ua
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передбачено, що особам з інвалідністю, які не мають
змоги працювати на підприємствах, в установах,
організаціях, Державна служба зайнятості України
має сприяти у працевлаштуванні з умовою про
виконання роботи вдома 76. Підбір підходящої роботи
для осіб з інвалідністю (у тому числі шляхом
розумного пристосування існуючого або створення
нового робочого місця) здійснюється відповідно до
їхніх професійних навичок, знань, індивідуальної
програми реабілітації та з урахуванням побажань
щодо умов праці. Особи з інвалідністю, які не досягли
стандартного пенсійного віку, мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню;
затверджено
норматив
робочих
місць
для
77
працевлаштування осіб з інвалідністю . Роботодавці
(підприємства, установи, організації, фізичні особи),
які
використовують
найману
працю,
мають
керуватися
нормативом
робочих
місць
для
працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4%
середньооблікової чисельності штатних працівників, а
якщо в роботодавця працює від 8 до 25 осіб – у
кількості одного робочого місця.
Додатково деякі соціальні гарантії для осіб з інвалідністю
надає Трудовий кодекс (Кодекс законів про працю України) 78,
76

Державна служба зайнятості. URL:
https://www.dcz.gov.ua/storinka/lyudyam-z-invalidnistyu
77
Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Там само.
78
Кодекс законів про працю України: Кодекс від 10.12.1971р. № 322-VIII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n951
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зокрема, на роботодавця-власника підприємства або
уповноважений
ним
орган
покладається
обов'язок
організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування
осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій,
встановити на їхнє прохання неповний робочий день або
неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.
Проте
такі
права
носять
декларативний
характер,
підтверджуючись лише поодинокою практикою соціально
відповідальних компаній.
В рамках Державної соціальної політики України
реалізуються заходи у сфері реабілітації осіб з інвалідністю –
це система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних,
професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціальнопобутових заходів, спрямованих на
відновлення та
компенсацію функцій організму для досягнення і підтримання
соціальної та матеріальної незалежності, трудової адаптації й
інтеграції в суспільство, а також забезпечення осіб з
інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації і
виробами медичного призначення 79. По всій країні діє мережа
спеціальних
установ:
Державні
центри
комплексної
реабілітації, які надають послуги з соціально-трудової,
професійної та медичної реабілітації; Управління праці та
соціального захисту населення і Управління соціального
захисту населення при органах місцевої влади, територіальні
центри соціального обслуговування, інтернатні установи,
центри реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Проте
79

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні : Закон України від 6.10. 2005р.
№ 2961-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15
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процедура доступу до такої реабілітації все ще є
бюрократичною, що обмежує практичні можливості людини з
інвалідністю отримати вищеназвані послуги.

Сприяння розвитку підприємництва серед осіб з
інвалідністю. Для стимулювання підприємницької діяльності
та
самозайнятості
осіб
з
інвалідністю
законодавством передбачено податкові пільги:

вітчизняним

для фізичних осіб: особа з інвалідністю, що
зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності
(фізична особа – підприємець), звільняється від сплати
за себе Єдиного соціального внеску80;
для юридичних осіб, які засновані громадськими
об’єднаннями осіб з інвалідністю: звільняються від
оподаткування податком на прибуток підприємств
операції з продажу товарів та послуг (з певними
обмеженнями), що безпосередньо виготовляються
підприємствами та організаціями, які засновані
громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, де
кількість осіб з інвалідністю, які мають у таких
організаціях основне місце роботи, становить не менш
як
50%
середньооблікової
кількості
штатних
працівників, а фонд оплати праці цих осіб становить не
менш як 25% суми загальних витрат з оплати праці81.
80

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування : Закон
України від 08.07.2010 р. № 2464-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text
81
Податковий кодекс України: Закон України від 02.10.2010 р., №2755-VI.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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3.2. Інклюзивність
медіаграмотність

освіти

та

Реалізація інклюзивної моделі освіти в Україні.
Соціальна політика в Україні передбачає побудову інклюзивної
системи освіти, що було офіційно задекларовано у 2015 році,
коли наша держава ратифікувала основні міжнародні
документи у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими
стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я.
Передусім ідеться про Конвенцію ООН про права людей з
інвалідністю82, статтею 24 якої визначено обов’язок держави
щодо реалізації інклюзивної моделі освіти, тобто створення
такого предметно-просторового спеціального середовища, яке
б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками
навчального процесу в єдиному освітньому просторі
відповідно до їхніх особливостей, потреб та можливостей.
У 2017 та 2018 роках в Україні були внесені зміни до
законодавства про освіту щодо особливостей доступу осіб з
особливими освітніми потребами до освітніх послуг 83. Так, для
цієї категорії осіб закріплене право здобувати освіту в усіх
закладах освіти, передбачена можливість запровадження
82

Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і
Факультативного протоколу до неї: Закон України від 16.12.2009 р., № 1767VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
83
Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей
доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. Закон
України
від
23.05.2017
р.
№
2053-VIII.
URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2053-19; Про внесення змін до деяких
законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до
освітніх послуг: Закон України від 6.09.2018 р. №2541-VII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19
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дистанційної та індивідуальної форм навчання, отримання
психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги
тощо.
Таким чином, інклюзивне навчання визнане одним із
пріоритетів розвитку української держави.
Провідна позиція у розбудові інклюзивної освіти в Україні
належить Міністерству освіти і науки України, яке стало
ініціатором
низки
важливих
інклюзивних
проєктів,
спрямованих на створення рівних можливостей для всіх
учасників освітнього процесу84.
Так, у 2001–2007 роках Міністерство освіти і науки
України експериментально впровадило проєкт «Соціальна
адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями
психофізичного розвитку шляхом організації їхнього навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах». У 2008 - 2012 роках
був реалізований українсько-канадський проєкт «Інклюзивна
освіта для дітей з особливими потребами в Україні».
З 2006р в Україні впроваджується загальнонаціональний
проєкт «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації». В
результаті створена «Мережа на підтримку інклюзії. Школа –
для всіх», що об’єднала громадські організації, батьківські
групи, навчальні заклади та інші інституції, які зацікавлені в
просуванні інклюзивної політики та інклюзивного навчання в
Україні на всіх рівнях суспільства.
Важливим здобутком проєктів за участю держави став
84

Інклюзивне навчання. Міністерство освіти і науки України.
https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya
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«Індекс інклюзії» – добірка практичних матеріалів на допомогу
закладам освіти у плануванні дій зі створення та розвитку
інклюзивного навчального середовища для всіх учасників
учбового процесу 85.
В Україні держава гарантує особам з інвалідністю
дошкільне виховання та здобуття освіти на рівні, що
відповідає їхнім здібностям і можливостям. Для реалізації
права осіб з інвалідністю на професійну вищу освіту навчальні
заклади створюють їм необхідні умови для здобуття знань.
Ключові засади інклюзивної освіти в Україні визначає
Закон «Про освіту» 86, який:
1. Визначає базові поняття функціонування інклюзії в
освітній сфері:
інклюзивне навчання – система освітніх послуг,
гарантованих державою, що базується на принципах
недискримінації, врахування багатоманітності людини,
ефективного залучення до освітнього процесу всіх його
учасників;
інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов,
способів і засобів їхньої реалізації для спільного
навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з
урахуванням їхніх потреб і можливостей.
2. Накладає обов’язки на заклади освіти та органи
влади:
заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або
85
86

Інклюзивне навчання. Там само.
Про освіту. Там само.
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спеціальні групи і класи для навчання осіб з
особливими освітніми потребами. У разі звернення
особи з особливими освітніми потребами або її батьків
така група (клас) утворюється в обов’язковому
порядку;
заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними
групами і класами створюють умови для навчання осіб
з особливими освітніми потребами відповідно до
індивідуальної програми розвитку та з урахуванням
їхніх індивідуальних потреб і можливостей;
органи державної влади та органи місцевого
самоврядування
утворюють
інклюзивно-ресурсні
центри з метою забезпечення реалізації права на
освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з
особливими освітніми потребами;
будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні
відповідати вимогам доступності згідно з державними
будівельними нормами і стандартами.
Вважаємо, що в питанні розвитку інклюзивного навчання
Україна зробила потужний крок уперед, особливо у частині
законодавчого закріплення принципів інклюзивної освітньої
моделі. Але попри численні зміни у законодавчих і
нормативно-правових актах ступінь реальної поширеності
інклюзивної освіти в Україні ще доволі низький 87, а наявні
успіхи більшою мірою характерні для шкільної освіти. Так, за

87
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даними Міністерства освіти і науки України88, у 2015/2016
навчальному році в інклюзивних класах навчалися лише 2720
дітей з особливими освітніми потребами, тобто лише 5,8 % від
загальної кількості.. Більшість таких дітей (32,6 тисяч осіб)
поки продовжують навчатися у спеціальних школахінтернатах.
У 2018/2019 навчальному році ситуація поліпшилася –
загальну середню освіту в інклюзивних класах здобували вже
11 866 учнів. Протягом 2017-2019 років кількість інклюзивних
класів зросла в 3,1 рази, кількість шкіл, що мають інклюзивні
класи, – в 2,5 рази, а кількість дітей, що здобувають у них
освіту, – в 2,8 рази.. У 2019/2020 навчальному році 35% від
загальної кількості закладів загальної середньої освіти
організували інклюзивне навчання. Станом на 1 січня 2020
року в інклюзивних класах навчалося вже 19345 учнів із
особливими освітніми потребами, що показує зростання у 7
разів за останні 5 років. На початок 2020 року в Україні вже
було створено 13782 інклюзивні класи.
Якщо у закладах дошкільної та шкільної освіти маємо
зрушення щодо інклюзивності, то набагато складніша ситуація
у сфері професійно-технічної та вищої освіти.
Для отримання вищої освіти людиною з інвалідністю в
Україні діє декілька можливих схем фінансування:
1) вступ особи з інвалідністю на конкурсних умовах у
навчальні заклади з бюджетним фінансуванням.
88

Статистичні дані за 2018/2019 навчальний рік. Міністерство освіти і науки
України.
URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvnenavchannya/statistika-inklyuziya.pdf
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Навчання в цьому випадку є безкоштовним, однак
студент з інвалідністю конкурує з усіма абітурієнтами за
обмежену кількість безкоштовних місць навчання;
2) активно діє та показала високу ефективність програма
Фонду соціального захисту інвалідів. Абітурієнт з
інвалідністю вступає до навчального закладу на платне
навчання за контрактом, а Фонд оплачує адресно
цьому закладу освітні послуги для особи з інвалідністю;
3) навчання за кошти роботодавця або студента з
інвалідністю.

Цифрове майбутнє, політика та соціальні медіа.
Сучасна політика України трансформується, фокус у ній
робиться на підготовку молоді до життя в умовах цифровізації.
За інформацією Міністерства цифрової трансформації
України, до 2024 року поставлено високоамбітну ціль –
перетворити країну на «цифрову державу», в якій 95%
транспортної інфраструктури, населених пунктів та їхні
соціальні об’єкти матимуть доступ до високошвидкісного
Інтернету89.
У проєкті Стратегії розвитку молодіжної політики до 2030
року, розробленому Міністерством культури, молоді та спорту
України, аспекти цифровізації суспільного життя не
відображені, проте сформульовано важливі інклюзивні
стратегічні орієнтири:
перехід у процесі трансформації соціуму від суспільного
ладу з обмеженим доступом до суспільного ладу
89

Цілі до 2024 року Міністерства цифрової трансформації України. URL:
https://thedigital.gov.ua/ministry
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відкритого доступу (акцент на інклюзивності);
відхід від трактування молоді як ресурсу, натомість
визнання її як капіталу суспільства та активного
суб’єкта,
що
матиме
змогу
і
бажання
самореалізовуватися в Україні;
мотивація до розвитку, щоб молодь у процесі переходу
до дорослого статусу не втрачала потреби у
самореалізації90.
Аналіз стратегічних орієнтирів політики щодо інклюзії та
цифровізації дає підстави для припущень, що досягнення
цілей політики у сучасних умовах потребує уваги до сфери
медіа, зокрема:
широкого залучення всіх типів медіа до поширення
інформації про соціальну політику, розкриття тематики
інклюзивності й донесення її до всіх груп населення;
підвищення інклюзивності самих медіа – їх доступності
для молоді з інвалідністю, етичної поведінки
журналістів у розкритті інформації на тематику
інклюзивності;
формування у молоді з інвалідністю навичок
ефективного використання соціальних медіа для
активної участі в економічній, політичній і соціальній
сферах, реалізації своїх прав та свобод людини й
громадянина згідно з індивідуальними можливостями,
здібностями і інтересами.

90

Стратегія розвитку молодіжної політики до 2030 року : Проєкт. URL:
http://dsmsu.gov.ua/media/2019/10/30/38/Molodijna_strategiya_2030_.pdf
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Відзначимо, що одночасно з впровадженням інклюзивної
молодіжної політики Україні слід унормувати питання
функціонування та розвитку всіх типів медіа, зокрема й
цифрових. Наразі вітчизняне законодавство у сфері засобів
масової інформації, ухвалене ще у 1993-2006 роках, застаріле і
не відповідає сучасному рівню технологічного розвитку у
сфері медіа:
у законодавстві відсутнє сучасне трактування терміну
«медіа»;
деякі форми існування медіа, зокрема соціальні медіа,
перебувають поза правовим полем, тобто не
підпадають під дію вимог, заборон чи обмежень, які
встановлені для традиційних медіа;
законодавство містить цілу низку застарілих та
неефективних процедурних норм, що стосуються
реєстрації та/або ліцензування діяльності в сфері медіа,
документообігу тощо, допускає правову невизначеність
при
здійсненні
регуляторних
та
наглядових
повноважень, не передбачає дієвих механізмів захисту
національного медіа-простору України в умовах
гібридної війни та загроз інформаційній безпеці;
Україна
має
міжнародні
зобов’язання
щодо
імплементації у національне законодавство норм
Директиви Європейського парламенту та Ради
2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10
березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою
(ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року. Україна має
закріпити на рівні закону оновлений комплекс правових
норм у галузі аудіовізуальних медіа, який би відповідав
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європейським
стандартам
та
сучасному
рівню
технологічного
розвитку,
спростив
державне
регулювання галузі, визначив ефективні та сучасні
засади захисту прав споживачів на вільне отримання
інформації, а також запровадити законні механізми
розпізнавання і обмеження шкідливого контенту 91. Для
вирішення вказаних проблем у лютому 2020 р.
законодавчий орган України розглянув законопроєкт
«Про медіа» 92, проте через дискусійність його
положень цей документ не був прийнятий як закон.
Ще одним потужним напрямом для молодіжної та
інклюзивної політик України, вважаємо, мають стати
медіаграмотність та медіаосвіта. У 2010 році була схвалена
Концепція впровадження медіаосвіти в Україні93, згідно з якою
така освіта має стати фундаментом гуманітарної безпеки
держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства,
протидії зовнішній інформаційній агресії, всебічно підготувати
дітей і молодь до безпечної та ефективної взаємодії із
сучасною
системою
медіа,
формувати
у
громадян
медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до
їхніх вікових, індивідуальних та інших особливостей.
На виконання цієї концепції Міністерство освіти та науки
України підтримало проведення у 2017-2022 роках
91

Про медіа: Проєкт Закону України від 04.02.2020 р., 485-ІХ. URL:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67812
92
Про медіа. Там само.
93
Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / за ред. Л.
А. Найдьонової, М. М. Слюсаревського. Національна академія педагогічних
наук України. Київ, 2016. 16 с. URL:
http://mediaosvita.org.ua/book/kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity/
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всеукраїнського експерименту у школах «Стандартизація
наскрізної
соціально-психологічної
моделі
масового
впровадження
медіаосвіти
у
вітчизняну
педагогічну
практику».
Проміжні результати експерименту показали, що
запровадження такої освіти у переважній більшості шкіл
відбувалося завдяки особистому ентузіазму вчителів 94. З
допоміжних методичних засобів українські педагоги мають
обмежений набір: посібник для тренерів «Навчання
медіаграмотності громадян», підручники «Медіаграмотність на
уроках
суспільних
дисциплін»
і
«Медіаосвіта
та
медіаграмотність». У цій ситуації досить вагомою має стати
підтримка Українського медіаосвітнього консорціуму, який
консолідував низку громадських об’єднань, що розгортають
медіапросвітницький рух в Україні. Одночасно реалізуються
проєкти громадських організацій 95 за підтримки міжнародних
донорів у сфері медіаграмотності та медіаосвіти, проте вони
мало охоплюють аудиторію з інвалідністю й не враховують
потреби розкриття інклюзивної тематики у медіа і збільшення
доступності самих медіа для молоді з інвалідністю. Є потреба у
координації такої діяльності на рівні країни для охоплення
аудиторії з інвалідністю та забезпечення рівності доступу до
медіаосвіти.
До останнього часу в Україні відсутні державні програми,
що спрямовані на підвищення рівня медіаграмотності в
94

П’ятнадцять кращих українських проєктів з медіаграмотності. URL:
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2455061-15-krasih-ukrainskih-proektivz-mediagramotnosti.html
95
П’ятнадцять кращих українських проєктів з медіаграмотності. Там само.
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особливих цільових групах громадян, зокрема молоді з
інвалідністю. Про необхідність розробки таких програм
згадувалось у проєкті Концепції інформаційної безпеки,
розробленої Міністерством інформаційної політики України 96,
але ця концепція так і не була схвалена. Водночас у Доктрині
інформаційної безпеки України «підвищення медіаграмотності
суспільства, сприяння підготовці професійних кадрів для
медіасфери з високим рівнем компетентності» визначені
одним із пріоритетів державної політики в інформаційній
галузі 97. Проте вирішення цього завдання ускладнюється
через відсутність належної кількості фахівців у сфері
медіаграмотності, програм їхньої підготовки та підвищення
кваліфікації, а також брак національних та регіональних
проєктів з підвищення медіаграмотності молоді, в тому числі
доступних для молодих людей з інвалідністю.
Підсумовуючи всю викладену в цьому підрозділі
інформацію, відзначимо, що Україна на законодавчому рівні
активно робить кроки до формування інклюзивного
суспільства: відбувається формування системи інклюзивної
освіти,
передбачено
гарантії
та
особливі
умови
працевлаштування
осіб
з
інвалідністю,
проводиться
інформаційна кампанія із залученням всіх видів медіа та
відбуваються заходи з підвищення медіаграмотності. Проте
тематика
медіаграмотності
молоді
з
інвалідністю,
96

Концепція інформаційної безпеки України. Проєкт. URL:
https://www.osce.org/files/f/documents/0/2/175056.pdf
97
Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента України
від 25 лютого 2017 року, № 47/2017. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text
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інклюзивність самих медіа, формування навичок використання
соціальних медіа для самореалізації молоді з інвалідністю не
розкриті на достатньому рівні.

3.3. Огляд проєктних ініціатив для
молоді та осіб з інвалідністю, що реалізуються
в Україні: чи є місце для соціальних медіа?
Під час нашого дослідження проаналізовано проєкти,
реалізовані в Україні за останні п’ять років громадськими
організаціями та компаніями за підтримки національних та
міжнародних донорів у таких сферах діяльності: медіа,
молодіжна
та
соціальна
робота,
інклюзія,
освіта,
працевлаштування молоді та осіб з інвалідністю. Метою цього
аналізу
було
виявлення
проєктів,
діяльність
яких
безпосередньо стосується ролі, впливу та можливостей
соціальних медіа для молоді з інвалідністю.
Аналіз виявив, що у проєктній діяльності, державних
програмах, ініціативах громадянського суспільства в Україні
тематика «молодь з інвалідністю та соціальні медіа» не
розглядається в комплексі, оскільки впроваджувані в нашій
країні програми переважно лише побічно пов’язані з вказаною
проблематикою. У результаті проведеної систематизації
можемо виділити чотири групи проєктів, що впроваджуються
в Україні (табл.3.1):
1) ідеї, спрямовані на розвиток інклюзивності українського
суспільства, соціальний захист та реалізацію прав
людей з інвалідністю (як молоді, так і літніх людей, осіб
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середнього віку чи молодшого покоління, коли йдеться
про інклюзивні проєкти без вікової спеціалізації);
2) підтримка молоді та розвиток молодіжної політики в
Україні в цілому;
3) проєкти для молоді у сфері культури та соціальних
медіа;
4) профорієнтація та працевлаштування молоді й людей з
інвалідністю,
зокрема
через
підприємницьку
98
діяльність .

Табл. 3.1. Реалізовані в Україні проекти, що стосуються
молоді та інклюзії
Напрям

Проєкти


Інклюзивність
суспільства,
соціальний

захист,
реалізація прав
людей з
інвалідністю


«Інклюзивні послуги для всіх: посилення
доступу до освіти та інших послуг для дітей
з інвалідністю на сході України» (2019-2021,
підвищення інклюзивності закладів освіти)
«IDEAS
Інклюзивні
рішення
для
рівноправного
та
відповідального
суспільства»
(2013-2016,
розбудова
інклюзивного суспільства)
«Вір у себе» (2016-2020, кар’єрний
розвиток, вища освіта для молоді з
інвалідністю)

98

Гуляєва Л., Головко Я. Соціальні медіа у житті молоді з інвалідністю в
Україні: аналіз висвітлення проблеми у проєктній діяльності та державній
політиці. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2020. № 1-2.
С.107–124.
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Молодь та
молодіжна
політика







Державна
програма
«Молодіжний
працівник» (з 2014, підготовка молодіжних
працівників)
Державна цільова соціальна програма
"Молодь України" на 2016-2020 роки
(реалізація молодіжної політики в Україні)
«Твоя країна» (мобільність молоді в межах
України)
EdEra (онлайн-навчання для молоді)
«One day at work» (профорієнтація
школярів)
«U-Report» (з 2015, вивчення думки молоді
для суспільних змін)
«Teenergizer!» (з 2014, інформаційна
кампанія про ВІЛ/СНІД, допомога молоді,
яка стикнулась з цією проблемою)

Міжнародний проєкт «Unlimited: Making the
Right Moves» (2015-2020, інклюзивність
мистецтва)
 Грантова
програма
Українського
культурного
фонду
(2019-2020,
інклюзивність мистецтва)
 «LEAP-Інтернет для читачів публічних
бібліотек»
(2005,
доступність
інформаційних
послуг
населенню)
Культурна
сфера та
 «Життя
на
рівних»
(2013,
цикл
соціальні медіа
телепередач про людей з інвалідністю)
 «Коли
тиша
заговорила»
(2018,
популяризація жестової мови із залученням
відомих особистостей)
 «Інклюзивний
читальний
зал»
(2020,
підвищення доступності бібліотеки)
 Студія декору «Steps of new opportunities»
(2020, самовираження молоді з інвалідністю
через мистецтво)
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«Відкрий всі кольори життя через світ кіно»
(2018, доступність кіномистецтва для
вразливих верств населення)
 проєкт «Соціальна майстерня для осіб з
обмеженими
можливостями»
(2018,
соціалізація через мистецтво для молоді з
ментальною інвалідністю)
 Фестиваль творчості дітей та молоді з
інвалідністю «Восток – Схід – West – 2020»
(2020, залучення дітей та молоді до
творчості)






Працевлаштува

ння та
самозайнятість
осіб з
інвалідністю,
залучення до 
підприємницької
діяльності



Український пакт заради молоді 2020 (20162020, профорієнтація та створення робочих
місць для молоді)
TEAM «Тренінги, розширення економічних
можливостей, допоміжні технології та
послуги
медичної/фізичної
реабілітації»
(2018-2019, навчання підприємництву для
працевлаштування та реабілітація)
«Кожен
має
право
на
працю»
(перекваліфікація
та
сприяння
працевлаштуванню вразливих категорій
населення, 2016-2017)
«Be QA today» (2018-2020), Освітня
програма «IT nation» (2020), «Ти можеш
усе!
Можливості
безмежні!»(2020)
(навчання молоді з інвалідністю ІТпрофесіям для працевлаштування)
«Створення інклюзивних умов для трудової
зайнятості молодих людей з важкими
формами інвалідності на базі тепличного
господарства Соціальних майстерень» у
рамках Проєкту ПРОМІС (2019)
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Ініціативи
бізнесу в
рамках
політики
корпоративної 
соціальної
відповідальності

Компанія
«ASHAN
UKRAYINA
HIPERMARKET»:
скорочення
нерівності,
працевлаштування
та
створення
комфортних
умов
праці
(діджиталінструменти для комунікації) для нечуючих
та працевлаштування людей із синдромом
Дауна
Соціальне підприємство – соціальна пекарня
Good
Bread
from
Good
People
(працевлаштування та адаптація людей із
синдромом Дауна)

У відкритих джерелах ми не знайшли даних про
проєкти в Україні, що були б втілені з залученням цільової
аудиторії «молодь з інвалідністю» та безпосередньо пов’язані
з самореалізацією молоді завдяки соціальним медіа. Проте
варто звернути увагу на ті проєкти, які частково стосуються
тематики медіа або можуть бути важливими як приклад
кращих практик для подальшого впровадження в рамках
нових інклюзивних молодіжних програм щодо соціальних
медіа.

Програма «Інклюзивне мистецтво» Українського
культурного фонду (УКФ) 99: підтримка грантових проєктів
інклюзивної тематики. УКФ – державна установа, створена у
2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах
державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури і
креативних індустрій в Україні. Програма «Інклюзивне
99

Український культурний фонд / Інклюзивне мистецтво. URL:
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb4ab42370061ff66f1272
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мистецтво» спрямована на розвиток потенціалу митців з
інвалідністю, активне їх до культурномистецького життя в
країні та промоцію інклюзивного мистецтва в українському
суспільстві. Програма розроблена у співпраці з Британською
Радою в Україні в рамках мистецького проєкту «Unlimited:
Making the Right Moves».
Підтримка культури інклюзії полягає у промоції
законів та публічних політик, що створюють умови для рівної
участі, рівного доступу та можливостей для культурного
самовираження для всіх громадян та спільнот. Крім того,
важливим
елементом
програми
є
дослідження
та
розповсюдження інклюзивних культурних практик та роботи з
аудиторіями творців і користувачів культурних інституцій, які
націлені на соціальні зміни в сприйнятті людей з інвалідністю.
Як результат роботи проєкту – в 2019 році на програму
надійшло 148 заявок, з них 39 отримали підтримку на
загальну суму близько 15 млн. грн., серед них «Казка на білих
лапах», «Особлива книга для особливих дітей», «Інклюзивний
театр «Почути Світ»». У 2020 році програму продовжено, а її
бюджет збільшено удвічі – до 30 млн. грн. Підтримуються такі
сектори культури та мистецтв: аудіовізуальне, візуальне,
аудіальне мистецтво, дизайн та мода; перформативне та
сценічне мистецтво, культурна спадщина, література та
видавнича справа, культурні та креативні індустрії. У рамках
конкурсної програми виокремлюються три окремі підпрограми:
підтримка митців з інвалідністю; інклюзивний культурний
продукт; інклюзивне суспільство.
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І хоча серед підтриманих фондом проєктів ще не було
тих, що безпосередньо пов’язані з молоддю з інвалідністю у
соціальних медіа, грантова програма УКФ дає широкі
можливості для розробки та впровадження ініціатив у цьому
напрямі, а кожен проєкт, що фінансується програмою, за
вимогами донора має передбачати активну комунікаційну
кампанію у соціальних мережах та залучення різних форм
медіа для розкриття отриманих результатів. Особливо
підтримується використання інноваційних digital technologies
та співпраця з цифровими медіа.

Проєкти «Be QA today» 100, «Ти можеш усе!
Можливості безмежні!» 101: навчання молоді з
інвалідністю ІТ-професіям для працевлаштування.
Проєкт «Be QA today» надає можливість людям з фізичною
інвалідністю отримати безкоштовну освіту та базові знання за
спеціалізацією
“тестування
програмного
забезпечення”
(Software Test Engineer) та допомагає з працевлаштуванням в
ІТ-компаніях України або переходом на freelance, і
отриманням гідної зарплати. За результатами проєкту вже 26
людей з інвалідністю пройшли навчання, коучінг від експертів
із планування кар’єри, а 10 із них вже працевлаштувалися за
отриманою ІТ-професією та працюють у провідних ІТкомпаніях.

100

Проєкт «Be QA today». URL: https://invak.info/obuchenie/it-osvita-dlyalyudej-z-invalidnistyu-yak-pracyuye-proyekt-beqa.html
101
Проєкт «Ти можеш усе! Можливості безмежні!». URL:
https://education.msp.gov.ua
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«Ти можеш усе! Можливості безмежні!» – соціальній
проєкт, що реалізується за підтримки Міністерства соціальної
політики України, пропонує людям з інвалідністю навчатись
безоплатно на он-лайн курсах та після закінчення навчання –
взяти участь у конкурсі на вакантні посади в провідних ITкомпаніях України. Цілі проєкту: забезпечення умов навчання
людям
з
інвалідністю,
сприяння
у
подальшому
працевлаштуванні на посаду в IT-секторі, демонстрація
ефективної
моделі
навчання
та
працевлаштування,
трансформація ставлення суспільства до людей з інвалідністю.
Даний проєкт стартував у 2020 р., вже проведено відбір
учасників та розпочалося онлайн-навчання на українській
платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
Основною цільовою аудиторією вищезгаданих проєктів
була молодь з інвалідністю. Зокрема застосовувалися такі
цифрові технології як соціальні медіа – для спілкування
учасників та розкриття його результатів; програмне
забезпечення – молодь з інвалідністю опановувала професію у
сфері ІТ з орієнтацією на отримання навичок роботи у
цифровій
економіці;
електронне
навчання.
Проєкти
безпосередньо не торкалися соціальних медіа (хоча активно їх
використовували для поширення інформації в українському
суспільстві та пошуку потенційних учасників), проте їхній
успішний досвід може бути використаний в Україні як приклад
ефективної практики навчання молоді з інвалідністю новим
цифровим професіям та сприяння працевлаштування молодих
людей у цифровій сфері. Молода людина з інвалідністю,
оволодівши навичками професійної роботи у соціальних медіа,
матиме нові можливості для просування себе як фахівця на
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ринку праці, побудови кар’єри в медіа-сфері та отримання
доходів як SMM-експерта.

Міжнародний проєкт «IDEAS – Інклюзивні
рішення для рівноправного та відповідального
суспільства» 102 здійснений за фінансової підтримки
Європейського Союзу. Нашу державу в проєкті представляє
Національна Асамблея Інвалідів України у партнерстві з
Британською Радою. IDEAS мав на меті розбудову
інклюзивного суспільства шляхом посилення спроможності
організацій, що працюють у сфері інвалідності, та їхньої ролі в
процесі прийняття рішень задля кращого представництва
інтересів людей з інвалідністю та захисту їхніх прав. У проєкті
особлива увага приділялася такій цифровій технології як
сучасні медіа, зокрема акцентуючись на роботі з українськими
медіа: серія навчальних заходів для представників медіа задля
формування вмінь коректного створення інформаційних
матеріалів про і для людей з інвалідністю; розробка посібників
з інклюзивного прийняття рішень для органів влади,
недержавних організацій та засобів масової інформації;
тренінги для осіб з інвалідністю щодо посилення їхньої ролі у
прийнятті рішень в суспільстві з висвітленням аспектів
взаємодії з медіа.

102

IDEAS - Інклюзивні рішення для рівноправного та відповідального
суспільства. Міжнародний проєкт. URL: https://naiu.org.ua/inklyuzyvnirishennya-dlya-rivnopravnogo-ta-vidpovidalnogo-suspilstva/
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Інклюзивні сталі ініціативи, що впроваджуються
роботодавцями.
Використовуючи
сучасний
досвід
американських
адвокаційних
організацій,
в
Україні
впроваджений Індекс корпоративної рівності – це національне
дослідження корпоративної політики, правил та практик
приватних компаній щодо заборони дискримінації на робочому
місці та підтримки рівності і різноманітності, у тому числі
дослідження заборони дискримінації за ознаками статі,
інвалідності, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.
У 2019 році у рейтинг 5 лідерів ринку праці України за цим
індексом увійшли Британська рада в Україні, компанії «1+1
Медіа», «Ашан Рітейл Україна», «EY Україна» та «LUSH
Україна» 103.
Провідну позицію щодо інклюзивності займає компанія
«Ашан Рітейл Україна», яка працевлаштовує людей з
інвалідністю, зокрема нечуючу молодь та осіб з ментальною
інвалідністю, активно використовує цифрові технології для
створення рівних умов праці своїх співробітників. Компанія
надала в користування своїм співробітникам два розроблені
додатки – ConnectPRO і «Перекладач жестової мови», які
полегшують спілкування близько 200 нечуючих працівників з
колективом 104.

103

Індекс корпоративної рівності. URL: http://cei.org.ua/
Digital-технології, що роблять світ доступним для нечуючих. Кейс компанії
«Ашан Україна». URL: https://responsiblefuture.com.ua/digital-tehnologiyishho-roblyat-svit-dostupnim-dlya-nechuyuchih-kejs-kompaniyi-ashan-ukrayina/
104
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В Україні досить популярною стає тема соціального
підприємництва, чому через просвітницьку та освітню,
консультаційну діяльність сприяють численні локальні та
національні проєкти (зокрема, проєкт Фонду Східна Європа
«Сприяння соціальному підприємництву» 2011 - 2013 роки,
проєкт «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних
змін за ініціативою “знизу”» 2018 - 2020 роки, Програма
соціального інвестування WNISEF, грантові програми
Українського фонду соціальних інвестицій, Пре-акселератор
для соціальних підприємців від Української Соціальної Академії
та інші). За підрахунками експертів, зараз в Україні діє понад
1000 одиниць соціального бізнесу 105.
Значна кількість соціальних підприємців займаються
працевлаштуванням соціально вразливих груп населення,
зокрема молоді з інвалідністю. Але панівний напрям роботи
таких підприємств в Україні – вирощування та збут
сільськогосподарської продукції 106 та з працевлаштуванням
переважно на робітничі професії. В галузях, пов’язаних з
цифровими технологіями та соціальними медіа, соціальне
підприємництво неактивне.

105

Практичний аналіз розвитку соціального підприємництва. Проєкт
«Запобігання торгівлі людьми в Україні шляхом посилення економічних
можливостей представників груп ризику» за підтримки ОБСЄ. URL:
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/426392?download=true
106
Соціальні підприємства в Україні. Підсумковий звіт за результатами
дослідження.
2017.
URL:
https://drive.google.com/file/d/0B6DSntNixLtLZHFoTmJ5SlVjS2s/view
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Можемо підсумувати, що в Україні вже зроблені кроки
до підвищення інклюзивності суспільства та реформування
системи молодіжної роботи, проте відсутня виважена та
комплексна політика, бракує національних соціальних проєктів
чи державних програм, які б всебічно висвітлювали
використання соціальних медіа молоддю з інвалідністю (для
самореалізації, спілкування, самозайнятості, з позицій
працевлаштування
тощо)
та
розкривали
тематику
інклюзивності таких медіа.
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РОЗДІЛ 4
МОЛОДЬ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕДІА В
УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ ФОКУС-ГРУП

4.1. Молодь з інвалідністю: погляд на
проблему
Фокус-група №1, учасниками якої були 9 молодих
людей, мала на меті проаналізувати залучення української
молоді з інвалідністю до соціальних медіа та виявити їхню
думку щодо можливостей та загроз, які несуть соціальні
медіа для життя цієї категорії громадян.
Учасники репрезентували цільову аудиторію проєкту –
молодь з інвалідністю, яка безпосередньо відчуває на собі всі
проблеми, пов′язані з її соціальною ізоляцією, з гострою
необхідністю щодо підвищення рівня долучення до бізнесу та
соціальних
процесів,
персональним
розвитком
та
вдосконаленням
умінь
і
навичок,
з
професійною
ідентифікацією та монетизацією власної діяльності.
За результатами фокус-групового дослідження нами
було отримано наступні дані.
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На запитання «Чи присутні ви в соціальних мережах?»
більшість учасників фокус-групи зазначили, що активно
використовують соціальні мережі у своїй професійній та
особистій діяльності. Лише одна учасниця вказала, що, у
зв’язку з несприятливою ситуацією в країні та потужним
інформаційним шумом майже не використовує соціальні
мережі, проте не відмовилася від них повністю та передбачає
можливість відновлення своєї активності.
На запитання «Які саме соціальні мережі ви
використовуєте і, можливо, якимись цифровими технологіями
ще користуєтесь додатково?» учасники вказали наступні:
Facebook, Viber, YouTube, Instagram, Vkontakte, Telegram,
WhatsApp, Facebook Messenger, Linkendin, Odnoklassniki,
Discord. Відзначено, що найбільш популярними, на думку
учасників групи, серед української молоді є Facebook та
Instagram.
На запитання «Як часто ви заходите у соціальні
мережі?» усі без винятку учасники одноголосно заявили, що
заходять у соціальні мережі та переглядають інформацію в
них щодня. На запитання «Скільки часу Ви витрачаєте на
соціальні мережі або на перебування в Інтернеті взагалі?» 8
учасників з 9 вказали, що щодня витрачають на перебування
у соціальних мережах не менше години, а часто і декілька
годин поспіль.
На питання «Чи розглядаєте Ви особисто соціальні
мережі як інструмент для задоволення своїх потреб?» всі
учасники фокус-групи відповіли однозначно «Так».
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Один із учасників сказав таке:

«Звісно, я розглядаю соціальні мережі не
стільки як інструмент, скільки як частину
механізму: якщо ти знаєш кого шукаєш, то ти
можеш знайти конкретну людину і вийти на
потрібний тобі контакт»107.
На запитання «В яких саме соціальних мережах Ви
найчастіше
розміщуєте
пости?»
отримано
відповіді:
«використовую часто» – Facebook, Instagram, «дуже рідко» –
Linkedin, Vkontakte, Odnoklassniki. Частина учасників фокусгрупи лише спостерігає за активністю у соціальних мережах,
не часто робить пости, більше за потребою чи настроєм.
З-поміж позитивних факторів та переваг використання
соціальних мереж учасники назвали:
можливості для пошуку інформації;
можливості для самоосвіти та розвитку;
можливості для дистанційної комунікації та знайомства;
залучення фінансових та інших ресурсів для
благодійності, громадської діяльності, вирішення
персональних проблем;
глобальні можливості для позиціонування себе як
особистості, фахівця та пошуку роботи;
можливості для встановлення важливих контактів,
ділових знайомств;
можливості
для
монетизації
своєї
діяльності
дистанційно із залученням Інтернет-ресурсів.
107

Прим. авт.: Тут і далі курсивом позначено пряму мову учасників фокусгрупи.
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До
факторів
негативного
впливу
та
ризиків
використання соціальних мереж учасники фокус-групи
віднесли:
ризик стати об’єктом шахрайських дій ;
незахищеність персональної інформації, загроза її
втрати та використання зловмисниками зі злочинними
намірами;
даремна втрата часу, що ми неконтрольовано
проводимо у мережі, який можна використати з
більшою користю;
неправдивість викладеної інформації;
шкідливий вплив на здоров’я;
ризик виникнення залежності від соціальних мереж,
втрата інтересу до живого спілкування з людьми поза
соціальними медіа;
психологічні проблеми через соціальні мережі,
особливо у підлітковому віці;
анонімність,
неможливість
підтвердити
особу
співрозмовника;
некоректне коментування в соціальних мережах,
булінг.
На запитання «Чи готові Ви відмовитись від
використання соціальних мереж?» всі учасники однозначно
наголосили, що не готові відмовитися.
На запитання «Чи відчувають люди з інвалідністю в
Україні прояви соціальної ізоляції через інвалідність?» всі
учасники підтвердили, що кожна людина з інвалідністю хоча б
частково відчуває себе ізольованою, а ступінь цієї ізоляції є
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катастрофічно високим для груп молоді з вадами слуху, зору,
руху. Всі учасники вважають, що проблема соціальної та
фізичної ізоляції добре вирішується в європейських країнах,
тоді як практично невирішена в Україні. Зокрема, було сказано
таке:
«Є

різні люди з інвалідністю. В Україні
проживають багато громадян, які не можуть
вийти за межі свого будинку, приміщення, не
мають можливості ні фізично, ні психологічно,
– адже не створенні для цього умови. Для
багатьох з
них соціальні мережі
є
позбавленням від соціальної ізоляції».
На запитання «Чи дають соціальні мережі в умовах
соціальної ізоляції людям доступ до інформації, до соціальних
благ і чи полегшують комунікацію та можливості для
монетизації діяльності?» учасники висунули думку та
одноголосно її підтримали, що саме соціальні мережі надають
величезні можливості для розвитку, комунікації, навчання та
професійної реалізації особам з інвалідністю. Прикментними
можна вважати такі висловлювання:

«Звісно, особа з інвалідністю позбавлена в
нашій країні багатьох благ, часто ізольована
від інших, мало адаптована до нормальних
умов взаємодії в колективі, лишається
наодинці сама з собою та своїми проблемами.
У багатьох моїх знайомих лише завдяки
соціальним мережам є можливість хоча б
частково бути залученим до соціальних
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процесів, відстежувати суспільні явища,
розвиватися та комунікувати, знайомитися та
позиціонувати свої послуги на ринку праці»;
«Соціальні мережі не замінять живого
спілкування, але знімуть якісь соціальні
бар′єри та зруйнують стіни між людьми.
нададуть впевненості в собі».
На запитання «Якби Вам запропонували пройти курс
SMM-маркетингу
безкоштовно
та
надали
можливість
професійно займатися веденням сторінок у соціальних
мережах чи зацікавила б вас така пропозиція?» всі учасники
висловили думку, що курс буде важливим та потрібним молоді
з інвалідністю, матиме практичну цінність особливо з позиції
подальшого працевлаштування. Частина учасників наголосила
на тому, що потрібно додатково отримати інформацію та
роз′яснення щодо навчального курсу та можливостей
працевлаштування в майбутньому, щоб приймати остаточне
рішення щодо участі у такій навчальній програмі. Більшість
учасників фокус-групи хотіли б долучитися до такого курсу,
але не виключно в онлайн-форматі, а з офлайн-частиною,
оскільки відчувають потребу живого спілкування у процесі
навчання.
Аналіз результатів фокус-групи, в якій взіли участь
молоді люди з інвалідністю, дає підстави для наступних
висновків:
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всі учасники фокус-групи активно застосовують
соціальні мережі у своїй професійній та особистій
діяльності;
до мереж, які використовують учасники фокус-групи,
можна віднести: Facebook, Viber, YouTube, Instagram,
Vkontakte, Telegram, Instagram, Facebook Messenger,
WhatsApp, Linkedin, Odnoklassniki, Discord. Для
публікації
власної
інформації
в
основному
використовуються Facebook та Instagram;
учасники заходять у соціальні мережі щодня та
перебувають там не менше години;
серед позитивних факторів використання соціальних
мереж були названі: можливості для пошуку
інформації, встановлення важливих контактів, ділових
знайомств;
монетизація
своєї
діяльності,
позиціонування себе та пошуку роботи; самоосвіта;
інструменти для дистанційної комунікації; залучення
ресурсів для благодійності, громадської діяльності,
вирішення персональних проблем;
серед негативних моментів та ризиків використання
соціальних
мереж
були
названі:
шахрайство,
незахищеність персональної інформації; втрата часу;
неправдивість викладеного; шкідливий вплив на
здоров’я; асоціальність людей, психологічні проблеми,
особливо у підлітковому віці, через виникнення
залежності від соціальних мереж; анонімність,
неможливість підтвердити особу співрозмовника;
некоректне коментування;
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учасники дійшли думки, що молодь з інвалідністю є
дещо ізольованою від активного суспільного життя та
має обмежений доступ до соціальних благ, зокрема до
комунікації. Саме соціальні мережі надають широкі
подолання згаданої ізоляції: несуть у собі потенціал
для розвитку, спілкування, навчання та професійної
реалізації особам з інвалідністю.

4.2. Позиція «агентів змін»: можливості
соціальних медіа
До «агентів змін» у цьому дослідженні було відносено
громадських активістів, представників влади, соціальних та
молодіжних працівників, що працюють з молоддю з
інвалідністю, розуміють її потреби та мають можливості тісної
комунікації з даною цільовою групою.
Фокус-група мала на меті проаналізувати думку «агентів
змін» щодо можливостей та загроз, які несуть соціальні медіа
для української молодих людей з інвалідністю, отримати
рекомендації щодо створення курсу з SMM для них.
Учасники групи репрезентували контактне середовище з
особами з інвалідністю, яке безпосередньо бере участь у
наданні соціальної, правової, психологічної та інших видів
допомоги молоді з інвалідністю, займається молодіжною та
соціальною роботою, реалізує інклюзивні проєкти.
Під чам цієї фокус-групи було виявлено низку важливих
особливостей залучення молоді з інвалідністю до соціальних
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медіа, оскільки саме обрані нами «агенти змін» щодня
безпосередньо, вступають у взаємодію з такими молодими
людьми та якнайкраще знають про всі проблемні питання, що
хвилюють чи виникають у процесі життєдіяльності осіб з
інвалідністю.
На запитання «Які види медіа Ви використовуєте? Чи
присутні Ви взагалі в соціальних мережах і які саме соціальні
мережі Ви використовуєте?» «агенти змін» відповіли, що в
основному використовують мережі Facebook, Instagram,
YouTube, Viber, TikTok. Як правило соціальні мережі
застосовуються для професійної діяльності та соціальної
комунікації, зв′язку з різними організаціями. Частина учасників
зазначила, що використовує соціальні мережі для пошуку,
відстеження інформації, однак, при цьому намагається
активно не розкривати свою діяльність у соціальних медіа.
Учасники вказали на наступні позитивні моменти у
використанні соціальних мереж саме для осіб з інвалідністю:
мобільність, доступність, сучасність;
більше можливостей для проведення дозвілля;
єдиний шанс для активної соціалізації, знайомств та
обізнаності, осучаснення знань, вмінь та навичок;
мотивація та наснага до життя, діяльності, заробітку
грошей;
можливість збору коштів на благодійність та допомогу у
кризових ситуаціях.

102

Л.Гуляєва, Я. Головко, Г. Філь, Т. Семигіна (2021)

Молодь з інвалідністю і соціальні медіа:
державна політика, проєктна діяльність, інклюзія

Учасники наводили такі пояснення своєї позиції:

«Соціальні мережі є одним з найкращих
джерел інформації, де особи з інвалідністю
можуть прочитати, написати, зрозуміти і
донести до інших те, що вони хочуть»;
«Соціальна мережа дає можливість заробляти
гроші із будь-якої точки світу, у будь-якому
місці і не важливо, чи ти сидиш, чи ти стоїш –
ти
можеш
заробляти
кошти,
маючи
інформацію, маючи ціль»;
«Люди об’єднуються навколо спільного горя. І
такі питання можна вирішити за допомогою
соціальних мереж»;
«Чудово, що в сучасному суспільстві є безліч
технологій, які надають більше можливостей
для самореалізації та комунікації особам з
інвалідністю, а також тим, хто працює на
благо інших та над полегшенням життя таких
людей»;
«Соціальні мережі – це частина буття, де є
можливість розкритися і поспілкуватися,
навчитися новому та поділитися власними
досягненнями, розвиватися та передавати
досвід іншим – тим, хто потребує такої
підтримки та допомоги, а також знайомитися
та налагоджувати власне життя».
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Учасники зауважили такі негативні моменти
використанні соціальних мереж для осіб з інвалідністю:

у

асоціалізація: люди перестають спілкуватися віч-на-віч
у реальному житті, безпосередньо обмінюватися
досвідом наживо, «втікаючи в онлайн»;
необ′єктивність поданої інформації;
соціальні мережі – «наркотик», вони «підсаджують»
людей на залежність від «лайків»;
зниження самооцінки внаслідок спостереження в
соціальних медіа за іншими особами, які намагаються
приховати свої проблеми та водночас показати
ідеальний образ успішної людини.
Зокрема, було висловлено таку думку:

«У соціальних мережах люди показують себе в
зовсім іншому світлі, часто не демонструючи
своє реальне життя, актуальні проблеми, а,
навпаки,
малюючи
ідеальну
картинку.
Звичайна людина буде відчувати себе
неповноцінною в порівнянні з такими
успішними особистостями».
На запитання модератора групи «Чи вважаєте Ви, що
соціальні мережі сприяють інклюзії людей з інвалідністю?» всі
учасники дали позитивну відповідь.
Наприклад, було сказано таке:

«Соцмережі – це частина життя, де є
можливість розкритися і поспілкуватися. І
коли ти зустрічаєшся потім з кимось із
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соціальних мереж в реальному житті, то ви
обіймаєтеся, він тобі вже друг, товариш. Ти
дізнаєшся інформацію, яку б ніколи не
дізнався без соцмереж, це дуже зближає. Але
водночас все ж не вистачає живого
спілкування».
На запитання модератора групи: «Хто з учасників
вважає,
що
соціальні
мережі
можна
і
потрібно
використовувати для заробітку особам з інвалідністю?» всі
висловили одностайну згоду та зазначили, що це чудова
можливість проявити свої здібності та заявити про себе
спільноті. Наведемо, як приклад, таке висловлювання
учасника:

«Я сам є молодою людиною з інвалідністю.
Але тим паче, у мене є мотивація заробляти
гроші, і це я можу робити й уже роблю за
допомогою соціальних мереж».
Також учасники фокус-групи висловили глибоку
зацікавленість та підтримку у створенні навчального курсу з
SMM-менеджменту, який дасть можливість особам з
інвалідністю освоїти необхідну професійну інформацію для
того, щоб дистанційно надавати послуги, вести соціальні
мережі підприємцям, громадським організаціям, благодійним
закладам.
Під час фокус-групового обговорення учасники
сформували рекомендації щодо того, як краще організувати та
провести навчальний курс із SMM для молоді з інвалідністю:
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проводити вхідне тестування з профорієнтації
(визначати, наскільки людина має схильність);
відбирати у процесі навчання на курсі учасників із
наявністю
базових
навичок
SMM-спеціаліста
(грамотність, робота з текстами, знання комп’ютерних
технологій), орієнтованих на роботу за новою
професією;
обов′язково видавати сертифікати за результатами
проходження курсу та допомагати у пошуках першого
замовника послуг;
проводити лекцій онлайн чи розміщувати в записі
(тривалість – не більше 30 хвилин).
давати практичні завдання, які є допуском для
переходу на інші рівні;
організовувати менторську підтримку та супровід (під
час навчання та після нього);
надавати місця для стажування;
залучати до проведення курсу іноземних спеціалістів та
людей з інвалідністю;
оформити курс нестандартно та креативно;
звузити цільову аудиторію учасників проєкту;
залучити до проєкту регіони України, а не лише Київ;
підключити до проєкту спеціалістів та викладачів
Академії праці, соціальних відносин та туризму;
розділяти аудиторію по групах та формах інвалідності.
На запитання «Чи готова аудиторія учасників фокусгрупи долучитися до розповсюдження інформації про проєкт
через мережі Інтернет та свої організації?» всі учасники
фокус-групи висловили готовність до цього.
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За результатами фокус-групи із залученням «агентів
змін» дійшли таких висновків:
учасники фокус-групи в основному використовують
мережі Facebook, Instagram, YouTube, Viber, TikTok для
професійної діяльності та соціальної комунікації,
пошуку, відстеження інформації;
позитивними моментами у використанні соціальних
мереж для молоді з інвалідністю є мобільність,
доступність, сучасність; можливості для організації
дозвілля; шанс для активної соціалізації, знайомств;
мотивація та наснага до життя, діяльності, заробітку
грошей; можливість збору коштів на благодійність;
негативними моментами у використанні соціальних
мереж саме для осіб з інвалідністю були: асоціалізація;
необ′єктивність
поданої
інформації;
розгляд
«соціальних мереж як «наркотику», що «підсаджує»
людей на залежність від «лайків»;
соціальні мережі можуть стати доступним та відносно
простим інструментом заробітку для молоді
з
інвалідністю.
«агенти змін» виявили зацікавленість та готовність
надати підтримку у створенні навчального курсу SMMменеджменту, який дасть можливість особам з
інвалідністю освоїти необхідну професійну інформацію
для того, щоб дистанційно надавати консалтингові
послуги,
вести
соціальні
мережі
підприємцям,
громадським та благодійним організаціям;
запропоновано рекомендації щодо організації та
наповнення навчального курсу SMM-менеджменту, а
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саме: сертифікація; застосування онлайн-інструментів
та адаптованих до потреб аудиторію педагогічних
підходів; виділення навчальних рівнів; менторська
підтримка та супровід, надання місця для стажування;
гнучкість і мобільність навчальних програм для різних
груп інвалідності; залучення до проведення курсу
іноземних спеціалістів та людей з інвалідністю, які вже
працюють у даному напрямку; нестандартність та
креативність дизайну курсу; проведення вхідного
тестування з профорієнтації при відборі учасників;
всеукраїнське охоплення цільової аудиторії; залучення
до проєкту спеціалістів та викладачів Академії праці,
соціальних відносин та туризму та ряд інших;
учасники фокус-групи висловили готовність долучитися
до проєкту та допомогти у його популяризації.

4.3. Експерти з маркетингу: соціальні медіа
як сфера професійного розвитку
До участі у третій фокус-групі №було запрошено
професіоналів з маркетингу (маркетологи, SMM-менеджери,
викладачі). Мета дослідження полягала у виявленні думки цих
експертів з щодо можливостей та загроз, які несуть соціальні
медіа для української молоді з інвалідністю, та отриманні
рекомендацій щодо створення курсу з SMM для такої молоді.
Учасники
репрезентували
групу
спеціалістівмаркетологів, які безпосередньо обізнані стосовно сучасних

108

Л.Гуляєва, Я. Головко, Г. Філь, Т. Семигіна (2021)

Молодь з інвалідністю і соціальні медіа:
державна політика, проєктна діяльність, інклюзія

методів та технологій подачі інформації та донесення її до
потенційного контактного споживача.
На запитання «Які види медіа Ви використовуєте? Чи
присутні Ви в соціальних мережах і які саме соціальні мережі
Ви використовуєте?» учасники фокус групи відповіли, що всі є
присутніми в соціальних мережах, а найбільш активно (щодня)
використовують мережі Facebook, Instagram, YouTube, Viber,
рідше - LinkedIn, Behance, Pinterest, періодично переглядають
професійні іноземні медіа. Як правило, соціальні мережі
використовуються для професійної діяльності та соціальної
комунікації.
На запитання «Якщо ми розглядаємо таку категорію
населення, як молодь з інвалідністю, то в чому ви, як фахівці,
вбачаєте переваги та можливості використання соціальних
мереж цими особами?» учасники зазначили:
соціальні медіа мають дуже низький «поріг входження»
– можна отримати високі позитивні результати (для
розвитку бізнесу, проєкту, просування себе як блогера,
професіонала, пошуку роботи тощо) при порівняно
мінімальних витратах часу та ресурсів;
одна з основних переваг соціальних медіа – доступність
(фінансова, географічна, технологічна) та простота
використання. Наведемо висловлювання одного з
учасників:

«Соціальні мережі, доступ до Інтернету,
можливість реалізовувати себе дистанційно,
надавати послуги є важливою необхідною
тенденцією сучасності. У багатьох людей з
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інвалідністю немає змоги переміщуватися, всі
відчувають дефіцит часу, і тому працювати
дистанційно є великим плюсом як для
роботодавця, так і для працівника. Для
молодого працівника з інвалідністю це важливо
з декількох причин: ти можеш сам керувати
своїми ресурсами/часом, будувати графік
зручний для себе, не витрачати час та сили на
переміщення до роботи, на зустрічі, а для
роботодавців, у свою чергу – це значна
економія на утриманні штату, приміщення
тощо».
економія ресурсів (фінансових, часу, людських),
оскільки не потрібно докладати зайвих зусиль та
коштів, наприклад, на переміщення до робочих місць,
на поїздки у ділових справах;
соціальні мережі дають можливість нарощувати капітал
21 століття – підписників, тобто формувати комунікації
з цільовими аудиторіями: партнерами, клієнтами,
друзями, однодумцями тощо;
стати активним користувачем соціальних мереж,
навчатися, заробляти, може людина з будь-якої точки
світу, не обов’язково виходити з дому чи їхати до іншої
країни. Відкриваються глобальні можливості для
самореалізації.
Учасники фокус-групи дали такі рекомендації щодо
запровадження та змістовного наповнення курсу з SMM для
молоді з інвалідністю:
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розширити тематику курсу, не звужувати тільки до
трактування технологій SMM;
запровадити попередній відбір, вхідне тестування,
профорієнтацію учасників проєкту;
провести роз′яснення щодо специфіки роботи SMMменеджера, демонстрацію ризиків професії (для
усвідомленого вибору виду діяльності);
структурувати курс згідно з розумінням організації
самого процесу SMM;
обов′язковим зробити пробне заняття щодо введення
до професії, показати місце SMM у системі
менеджменту організації;
надавати бази практики для відпрацювання навичок та
пошуку потенційного роботодавця;
доповнити курс темою щодо розвитку та важливості
креативності у даній професії;
доповнити курс темою щодо розвитку особистого
бренду;
доповнити курс блоком щодо сучасних методів
залучення клієнтів;
доповнити курс темою щодо взаємодії з блогерами,
лідерами думок;
рекомендувати використовувати ноутбуки;
навчання проводити на основі розгляду технологій
просування на прикладі двох основних для України
соціальних мереж – Facebook та Instagram. Додатково
– YouTube, Twitter, LinkedIn;
зробити підбірку додаткових безкоштовних курсів, які
вже є у мережі Інтернет;
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розглядати діяльність у соціальних мережах у
комплексі з контент-менеджментом на сайтах;
використовувати кейс-стаді та моделювання ситуацій у
процесі навчання. Ось один із коментарів учасника
фокус-групи:

«В суспільстві виникають нові виклики. Так,
наприклад, відомі блогери часто не
справляються зі своєю роботою, їм потрібні
люди,
які
будуть
професійно
та
відповідально
супроводжувати
їхні
інформаційні
кампанії,
повністю
організовувати та контролювати ведення та
розкрутку блогу... Наймаючи людину з
інвалідністю, блогер отримує репутаційний
плюс... Це елемент корпоративної соціальної
відповідальності. Блогери, на мою думку, з
радістю братимуть молодих тямущих людей
на роботу».
доповнити курс темою щодо ефективної взаємодії з
замовниками та роботи із запереченнями;
доповнити курс блоком аналітики (аналіз своєї
діяльності, аналіз ринку, конкурентів, розробка
стратегії, портрет цільової аудиторії, аватар клієнта);
доповнити курс темою щодо взаємодії з командою;
доповнити курс темою щодо стресостійкості;
онлайн-лекції розбивати на короткі серії 20-30 хв. (для
кращого сприйняття аудиторією);
використовувати
зручні
та апробовані сервіси
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дистанційного навчання, наприклад, платформа Zoom;
учасників об′єднувати у групи, сформувати закриті
чати для комунікації та обміну досвідом;
розміщувати записи лекцій на YouTube з субтитрами;
адаптувати
матеріал
відповідно
до
нозологій
(наприклад, переклад на жестову мову або субтитри
для лекцій, що розміщені онлайн);
На запитання «У якому форматі ви бачите подачу цього
курсу: офлайн, онлайн чи поєднуючи два формати
одночасно?» учасники фокус групи зауважили наступне:
формат «офлайн» (віч-на-віч) є безумовно кращим для
активної комунікації в системі «викладач/слухач»,
«навчання за форматом рівний рівному», значно
полегшує діяльність викладача, забезпечує більш
глибоке занурення аудиторії у процес, допомагає
соціальній адаптації та взаємодії;
«онлайн»-формат краще реалізується для роботи з
домашнім завданням за підтримкою куратора й
потребує додаткових стимулів для мотивації до
навчання;
поєднання
форматів
«офлайн/онлайн»
визнано
оптимальним для масштабування курсу та залучення
аудиторії з регіонів, забезпечення можливості доступу
до навчання для маломобільних учасників.
Наведемо висловлювання одного з учасників:

«Прекрасно, коли в учасників проєкту буде
вибір щодо формату курсу (онлайн чи
офлайн).
Ніхто
не
почуватиме
себе
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позбавленим
можливості
навчатися,
наприклад,
через
фізичні
вади
та
неможливість пересування тощо».
На запитання «Чи могли б ви порекомендувати компанії,
які потенційно зможуть взяти молодь з інвалідністю на
практику по завершенні курсу?» учасники повідомили, що такі
організації є і з ними не складно буде налагодити комунікацію
щодо стажування чи працевлаштування слухачів курсу. Це
буде гарним внеском у напрямку розвитку корпоративної
соціальної відповідальності будь-якої компанії та сприятиме
формуванню стійкої репутаційної складової бренду.
На запитання «Чи маєте ви бажання підтримати проєкт?
Якщо так, у який спосіб?» учасники згадали наступні способи:
підготовка навчального блоку з особистого бренду;
передача особистого досвіду у розкрутці персональних
сторінок та сторінок замовників у соціальних мережах;
надання контактів потенційних роботодавців для
стажування та працевлаштування слухачів курсу;
безпосереднє викладання та участь у розробці курсу.
За результатами фокус-групи із залученням експертів з
SMM та маркетингу дослідники дійшли таких висновків:
всі учасники фокус-групи активно використовують
мережі Facebook, Instagram, YouTube, Viber;
перевагами використання соціальних мереж для молоді
з інвалідністю є: низький поріг входження, доступність;
мінімізація зусиль та економія ресурсів; формування
довгострокових комунікацій з цільовою аудиторією;
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можливість монетизації діяльності та дистанційного
формату заробітку.
Рекомендації
спеціалістів
з
маркетингу
щодо
запровадження та змістовного наповнення курсу з SMM
полягали в тому, що слід:
наголосити на тому, що навчальний курс з SMM є
перспективним для молоді з інвалідністю як можливість
самозайнятості та заробітку грошей;
при відборі учасників враховувати, що професія SMM
потребує
наявності
базових
навичок
(мовна
грамотність,
вільне
користування
комп’ютером,
навички
копірайтингу)
та
певних
особистих
характеристик (відповідальність, вміння організовувати
самостійну дистанційну роботу). З таких позицій,
відбираючи учасників проєкту, слід враховуюти, що
вони мають успішно пройти навчання та практику з
SMM в українській чи іноземній організації, спочатку за
підтримки ментора, а потім самостійно працювати з
замовниками та роботодавцями. Наприклад, було
сказано таке:

«Важливим є менторство, необхідне для того,
щоб сформувати в особи з інвалідністю набір
необхідних для роботи навичок, передати
практичний досвід, а також надати віри та
впевненості в собі»;
варто обирати до проєкту осіб з фізичною інвалідністю.
Для людей з ментальною інвалідністю курс може бути
корисним як можливість самореалізації, комунікацій,
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однак немає перспектив працевлаштування та
заробітку коштів через надання SMM-послуг;
розширити тематику курсу, не звужувати тільки до
SMM;
запровадити попередній відбір, вхідне тестування,
профорієнтацію учасників проєкту;
проводити роз′яснення щодо специфіки роботи SMMменеджера, демонстрації ризиків професії ;
структурувати курс згідно розуміння організації самого
процесу;
обов′язковим зробити пробне заняття щодо введення
до професії, показати місце SMM в загальній структурі
бізнесу;
надавати бази практики для відпрацювання навичок та
пошуку потенційного роботодавця;
доповнити курс темою щодо розвитку та важливості
креативності у даній професії;
доповнити курс темою щодо розвитку особистого
бренду;
доповнити курс блоком щодо сучасних методів
залучення клієнтів;
доповнити курс темою щодо взаємодії з блогерами,
лідерами думок;
онлайн-лекції розбивати на частини по 30 хв.;
учасників об′єднати
в групи, сформувати закриті
чати для комунікації та обміну досвідом;
розміщувати записи лекцій на YouTube з субтитрами;
використовувати платформу Zoom;
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зробити підбірку додаткових безкоштовних курсів, які
вже є у мережі Інтернет;
діяльність у соціальних мережах розглядати в
комплексі з контент-менеджментом на сайтах;
використовувати кейс-стаді та моделювання ситуацій у
процесі навчання;
доповнити курс темами щодо взаємодії з замовниками
та роботи із запереченнями, блоком аналітики,
розглядом специфіки роботі в команді, формування
стресостійкості;
Кращим ефективним форматом з позицій засвоєння
знань
та
формування
навичок
є
змішаний
курс
«офлайн/онлайн».
Спеціалісти з маркетингу висловили зацікавленість в
участі у проєкті, а саме: готові підготувати навчальний блок
по особистому бренду, передавати особистий досвід у
професійній діяльності та надати контакти потенційних
роботодавців для стажування та працевлаштування слухачів
курсу.

117

Л.Гуляєва, Я. Головко, Г. Філь, Т. Семигіна (2021)

Молодь з інвалідністю і соціальні медіа:
державна політика, проєктна діяльність, інклюзія

ВИСНОВКИ

1.

В
Україні
спостерігається
аналогічна світовій
тенденція до зростання долучення молоді
до
соціальних медіа. Якщо у 2015 р. 70 % українців
користувалися Інтернет час від часу, то в 2019 році
70 % українців використовують Інтернет щоденно.
Особливо популярними стають соціальні мережі.

2.

Проведений
аналіз
реалізованих
в
Україні
ініціатив/проєктів для молоді та осіб з інвалідністю
засвідчив, що на національному рівні зроблено кроки
до підвищення інклюзивності українського суспільства
та реформування системи молодіжної роботи.
Держава на законодавчому рівні активно робить
кроки до формування інклюзивного суспільства:
відбувається створення системи інклюзивної освіти,
передбачено
гарантії
та
особливі
умови
працевлаштування осіб з інвалідністю, проводяться
інформаційні кампанії із залученням усіх видів медіа.
Проте відсутня виважена комплексна політика та
діючі соціальні проєкти/державні програми, які б
комплексно розглядали тематику використання
соціальних медіа молоддю з інвалідністю (для
самореалізації, спілкування, самозайнятості, з позицій
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працевлаштування тощо) та сприяли розвитку
інклюзивності соціальних медіа. Поняття «медіа» та
«соціальні
медіа»
відсутні
в
українському
законодавстві, хоча наявні законодавчі ініціативи у
даному напрямі.

3.

Зростає інтерес української наукової спільноти до
проблем сучасних медіа, інклюзивності освіти,
функціонування
соціальних
мереж
та
SMMменеджменту як інструменту розвитку бізнесу.
Поширеними є дослідження, орієнтовані на аналіз
кількісних показників користування соціальними медіа
(кількість
екаунтів
у
соціальних
мережах,
відвідуваність
та
рейтинги
соціальних
медіа,
інструменти SMM-бізнесу), піднімаються питання
політичних аспектів впливу таких медіа на виборців,
інформаційних воєн, цифрової залежності, тенденцій
розвитку сучасних медіа. Водночас є відсутніми
дослідження, які б аналізували інклюзивність
соціальних медіа, їх можливості та загрози для молоді
з інвалідністю.

4.

На тлі активного розвитку соціальних медіа та
викликів Четвертої індустріальної революції наявність
у молодої людини цифрових навичок, у тому числі
роботи з соціальними медіа, визначатимуть потенціал
інклюзивності громадянина, здатність і можливості
його
участі
в
економіці
та
суспільстві,
конкурентоспроможність на ринку праці. Соціальні
медіа можуть стати одним із дієвих інструментів для
вирішення сучасних проблем молодих людей з
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інвалідністю на шляху до їхнього розвитку,
самореалізації, включеності у суспільне, культурне,
економічне та соціальне життя. Молода людина з
інвалідністю, оволодівши навичками професійної
роботи у соціальних медіа, матиме нові можливості
для просування себе як фахівця на ринку праці,
побудови кар’єри в медіа-сфері та отримання доходів
як SMM-експерта.

5.

Соціальні медіа надають молоді широкі можливості (у
більшості випадків безкоштовно). Особливо цінними ці
можливості стають для молодих людей з інвалідністю,
оскільки можуть сприяти їхньому включенню до
активного життя: соціалізація; доступ до новин та
спеціалізованої інформації; комунікації; вирішення
побутових та особистих проблем життєдіяльності;
самовираження; розваги; освіта, пошук роботи,
працевлаштування; розвиток власного бізнесу,
соціального підприємництва, формування особистого
бренду.

6.

Водночас соціальні медіа несуть у собі загрози:
проблеми забезпечення конфіденційності інформації
та втрати приватності; маніпулятивні практики,
неправдива інформація, шахрайські практики; втрата
навичок традиційного спілкування з людиною,
труднощі у реальних комунікаціях; ризики виникнення
цифрової залежності, що важко діагностувати, яка
розвивається непомітно для молодої людини та важко
лікується. Ризик виникнення негативного впливу
соціальних медіа залежить від самої особистості, від
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рівня
її
розвитку,
медіаграмотності.

7.

соціальних

зв’язків,

Попри те, що соціальні медіа мають величезний
потенціал посилення інклюзивності суспільства, їхній
справжній
позитивний
вплив
недостатньо
реалізується
на
практиці
через
проблемами
доступності самих соціальних медіа для людей з
інвалідністю. Ізоляція та проблеми зі здоров’ям,
незнання англійської мови, недостатні цифрові
навички та низька медіаграмотність, відсутність
сучасних технічних засобів для користування
соціальними медіа часто стають для молоді з
інвалідністю бар’єрами для повноцінної реалізації
позитивного потенціалу соціальних медіа.
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ABSTRACT

This book “Young people with disabilities in social media:
public policy, project activities, the role of social media in
strengthening inclusion” is a part of “Social media marketing skills
for fostering the inclusion and employability of young people with
disabilities” ERASMUS + (№2019-2-PL01-KA205-066133) project.
The publication was prepared by the team of researchers of the
Academy of Labour, Social Relations and Tourism (Ukraine)
during period from October 2019 to March 2020.
The research aim was to identify and analyze the
pecularities of social media's coverage and inclusion of young
people with disabilities in Ukraine together with pertinent
opportunities and threats that social media creates for this
category of young people.
The research methodology consisted of:1) a desk review of
Ukrainian policy and practice in a field of youth, social media and
inclusion projects; 2) focus group interviews with three target
groups - youth with disabilities, polysemakers and marketing
experts/educators (25 people).
The analysis of the youth and persons with disabilities'
initiatives/projects implemented in Ukraine demonstrated that
some steps have been taken at the national level to increase the
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inclusiveness of Ukrainian society and to reform the system of
work with youth. However, there are no both systemically
integrated policy and current governmental programs or social
projects to address the issues related to people with disabilities'
use of social media efficiently contributing to the development of
social media inclusivity.
A review of the Ukrainian academic literature on the subject
has shown a growing interest of researchers in contemporary
media issues including inclusiveness of education or functioning of
modern social networks and SMM management as effective tools
for business development. A great number of research are
focused on the quantitative analysis of the social media use
indicators, the political aspects of media influence on the voters,
information wars, and digital addiction issues. At the same time
there is no research analyzing the inclusivity of social media or the
opportunities and threats created by social media for a youth with
disabilities identified.
It was demonstrated that in context of active development
of social media and the challenges of the Fourth Industrial
Revolution, the digital skills of working with social media are the
very factor defining
young people's potential for citizen's
inclusivity, their ability to participate in the economy and society,
and finely, their competitiveness in the labor market. According to
the report, social media can become one of the effective tools for
solving contemporary problems of youth with disabilities on the
way to their development, self-realization, inclusion in social,
cultural, economic and social life. Having mastered the
professional skills in social media, young people will have new
opportunities to promote themselves professionally at the labor

138

Л.Гуляєва, Я. Головко, Г. Філь, Т. Семигіна (2021)

Молодь з інвалідністю і соціальні медіа:
державна політика, проєктна діяльність, інклюзія

market, to build a career in the media sphere or to make for living
as an SMM expert.
It has been determined that social media provide a wide
range of free opportunities for youth with disabilities contributing
to their inclusion in an active life by the means, such as
socialization; access to news and information; unrestricted
communication; solving household and personal problems; selfexpression; entertainment; education; employment; development
of small business; personal brand building, etc. At the same time
social media pose great threats to them being affected by
confidentiality of information and loss of privacy problems,
manipulative practices, false information, fraud, loss of traditional
living communication skills, the emergence of digital addiction
that is difficult to diagnose. The risk of negative impact of social
media depends on the individuals, their level of development,
social connections, and media literacy.
The research is making emphasis on the evident barriers for
young people with disabilities in Ukraine often preventing them
from harvesting from inclusivity of the social media, such as
physical isolation, health problems, poor English language skills,
weak digital skills and low media literacy, which are complicated
further by the lack of affordable modern technical facilities. All this
decreases youth with disabilities from taking a full advantage of
social opportunities in Ukraine.
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