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І. С. Борисова  

 

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ТА ОБМЕЖЕНЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНУ МЕДИЧНУ ОСВІТУ 

 

За оцінками ВООЗ, понад мільярд людей, що становить близько 15% населення 
світу, живуть з будь-якою формою інвалідності [1, 11]. В Україні за даними офіцій-
ної статистики чисельність осіб з інвалідністю на 1 січня 2019 року склала 5,9% від 
загальної чисельності населення [2, 5, 6]. В нашій державі по сьогодні визначення 
інвалідності проводиться на основі біомедичної моделі здоров'я відповідно до пев-
ної нормативної та методичної бази [3, 7, 8, 9]. Зазначена модель підкреслює, на-
самперед, медичні аспекти, не дозволяючи достатньо повно розкрити внесок 
соціальної складової та навколишнього середовища у формування ознак інвалідно-
сті та їх вплив на можливість реабілітації та абілітації пацієнта. Саме розуміння «ін-
валідності» як соціального феномену і вдосконалення ставлення до особи з інвалі-
дністю як до повноправного члену суспільства привели до розробки Міжнародної 
класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ), яка 
була прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 2001 році. , і схваленої 
усіма 191 державами - членами ВООЗ [10, 11]. В Україні використання МКФ ще не 
розпочато. Але уже сьогодні в медичній спільноті існує чітке розуміння необхідно-
сті впровадження МКФ у клінічну практику та професійну освіту. 

За ініціативою Міністерства охорони здоров’я України наприкінці 2018 року 
було проведено школу для національних тренерів з питань МКФ, які навчатимуть 
медичних працівників, працівників соціальної та освітньої сфер користуватись но-
вою для України класифікацією. Навчання було організовано МБФ «Українська фу-
ндація громадського здоров’я» (УФГЗ) та відбулося за підтримки Швейцарської 
агенції розвитку та співробітництва (SDC). 
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З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 25.08.2015 
№501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», зок-
рема Стратегічного напряму «Забезпечення права на охорону здоров'я» та розпоря-
дження КМ України від 23.09.2016 р. № 590-р «Про затвердження плану заходів з 
виконання у 2016 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 
реалізації конвенції ООН про права дитини» [4] силами фахівців кафедри медико-
соціальної експертизи і реабілітації ФПО Державного закладу «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України» протягом 2019 року були проведені семінари-тре-
нінги «Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та 
здоров'я, критерії встановлення інвалідності та отримання реабілітаційних послуг» 
у 9 областях держави. Слухачами стали лікарі закладів охорони здоров’я, лікарі ме-
дико-соціальних комісій, реабілітологи, соціальні працівники. На майстер класах 
вони отримували практичні навички щодо імплементації положень Міжнародної 
класифікації фунціонування у сучасну медичну практику. 

МКФ належить до класифікацій, які застосовні до різних аспектів здоров'я. 
Вони забезпечують загальні правила кодування широкого кола інформації, пов'яза-
ної зі здоров'ям, і дозволяють на міжнародному рівні описувати і порівнювати по-
пуляційні дані про здоров'я. 

Специфічними цілями МКФ є: 1) забезпечення наукової основи для розуміння і 
вивчення показників здоров'я і показників, пов'язаних зі здоров'ям, результатів втру-
чань і визначають їх факторів; 2) формування спільної мови для опису показників здо-
ров'я і показників, пов'язаних зі здоров'ям, з метою поліпшення взаєморозуміння між 
різними користувачами в різних країнах і різних сферах охорони здоров'я; 3) забезпе-
читення систематизованої системи кодування для інформаційних систем здоров'я. 

Таким чином, МКФ може використовуватись як: статистичний інструмент для 
збору та накопичення інформації (наприклад, при популяційних дослідженнях, епі-
деміологічному моніторингу або при створенні інформаційних систем); інструмент 
досліджень для оцінки результатів втручань, якості життя або факторів навколиш-
нього середовища; клінічний інструмент для оцінки потреб, порівняння варіантів 
терапії, оцінки професійної придатності, реабілітації та оцінки результатів втру-
чань; інструмент соціальної політики для планування заходів соціального захисту, 
компенсаційних систем, їх політики і реалізації; інструмент навчання для розробки 
навчальних планів, пропаганди і проведення громадських акцій. 

Висновки. Міжнародна класифікація функціонування прийнята в ООН як одна 
з соціальних класифікацій, на яку посилаються і в якій реалізуються «Стандартні 
правила щодо створення рівних можливостей для осіб з обмеженнями життєдіяль-
ності». Це зручний інструмент для реалізації прийнятих міжнародних документів з 
прав людини. В Україні завдяки кагорті Національних тренерів з МКФ розпочато 
навчання лікарів, соціальних працівників та інших зацікавлених осіб роботі з МКФ. 
Сучасна медична практика потребує сьогодні використання МКФ за підтримки на-
ціонального законодавства. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  
СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Питання виховання юнаків і дівчат важливе донині, бо відбувається процес ста-
новлення нації в умовах формування сучасної освітньої програми, що зорієнтована 
на глобальний освітній простір. Відбуваються суттєві зміни в теорії педагогічної 
науки й у практиці реалізації виховного процесу в закладах вищої освіти. Вихо-
вання національно свідомої молоді є складовою частиною національної системи ви-
ховання громадянина України. Рушійною силою процесу є звернення до свого ми-
нулого – до історичної пам’яті народу, до особливостей світогляду, народних зви-
чаїв і традицій, які вибудовувалися століттями. Без засвоєння національних цінно-
стей і культурних традицій неможливо виховати людину як свідомого громадянина 
України незалежно від її етнічного та соціального походження, вірування  

Парадигмою вищої освіти є не лише підготовка висококваліфікованого спеціа-
ліста, а становлення особистості – збагачення життєвого досвіду духовними цінно-
стями, формування світоглядних орієнтирів та найкращих людських якостей.  

Сучасна система виховного процесу зумовлена гуманістичними підходами до 
формування у студентства педагогічних, культурних, загальнолюдських й особис-
тих цінностей. Створюючи умови для росту особистості, які пронизані повагою й 
турботою щодо її розвитку, індивідуальний підхід сприятиме самовдосконаленню, 
самореалізації, урегулюванню рівня емоційної й інтелектуальної перевантаженості 
в сучасному інформаційному просторі. 

Науково доведено, що справжнє виховання є глибоко національним за своєю 
природою та характером. Цілеспрямоване і систематичне виховання молоді на ку-
льтурно-історичних традиціях рідного народу сприятиме становленню самобутно-
сті й поваги до держави. 

Українська нація має свою самобутню історію, гуманістичне світосприйняття, 
власну філософію буття, оригінальну систему національного виховання. Ідеями на-
ціональної згуртованості, товариської взаємності і милосердя, звеличення особи 
пронизані усі сфери творчого процесу, історичного життя українців – право, мо-
раль, економіка, культура, мистецтво, національні традиції та звичаї, виховання 
здобутки народної мудрості випробувані споконвічним досвідом становлять 
ідейно-моральне підґрунтя виховання.  

Освіта й виховання є найважливішими складовими частинами культури, яка в 
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