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Очевидно, працетерапія, як соціальна технологія, в поєднанні з культурно-дозвільною ді-

яльністю в умовах інтернатної установи має важливе реабілітаційне та профілактичне зна-
чення щодо усунення чи навіть попередження суїцидів, депресії, нервово-психічних розладів 
осіб з інвалідністю та осіб похилого віку [1]. 

При чому, на наш погляд, проведення трудової реабілітації, зокрема працетерапії, в інте-
рнаті має ґрунтуватися перш за все на повазі до особистості кожного підопічного з ураху-
ванням його потреб, рівня соціального функціонування, наявного реабілітаційного потенціа-
лу, а також з дотриманням законодавства (залучення підопічних у трудові заходи 
здійснюється виключно в разі їх добровільної усвідомленої згоди, що фіксується в історії 
хвороби). 

Разом із тим, працетерапія сприяє розвитку особистості осіб похилого віку та осіб з інва-
лідністю, їх зацікавленості у набутті певної компетенції, формуванню та закріпленню пози-
тивного ставлення до праці [2]. 

Проте, найголовніше в працетерапії – це те, що в умовах інтернатної установи вона до-
зволяє зменшити та компенсувати дефекти психіки, які виникають у підопічних інтернатних 
установ і розвиваються через фактор бездіяльності. В свою чергу, останній може бути 
пов’язаний як з особливостями хвороб, так і з тривалим перебуванням зазначених осіб у ста-
ціонарі [3, 203]. 

Отже, основне призначення працетерапії в умовах інтернатної установи – це відновлення, 
пожвавлення та стимулювання згасаючої діяльності та руху, що сприятиме насиченню життя 
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осмисленим змістом і , врешті решт, продовженню життя. Відомо, малорухомий спосіб жит-
тя, свідоме самоусунення від діяльності, пов’язаної з рухливістю, інтелектуальним і емоцій-
ним навантаженням, негативно позначається як на соматичному, так і на психологічному 
статусі будь-якої людини. 

Науковцями доведено, що психічно-інтелектуальні активні люди та фізично рухливі осо-
бистості старішають значно повільніше. Відбувається так би мовити обопільний процес: дія-
льність перешкоджає старінню, а старіння затримується при наявності активного способу 
життя. 

У зв’язку з цим, при організації способу життя та зайнятості людей похилого віку та осіб 
з інвалідністю в будинках-інтернатах доцільно змістити акценти від тривалого спокійного 
сидіння на диванах на користь рекомендації працетерапії. Адже, тільки рух з урахуванням, 
звичайно, соматичного стану дозволить запобігти, полегшити, а може й позбутися від недуг 
та відчути радість буття. 

Зрозуміло, трудова діяльність підопічних інтернатних установ є показником активного 
способу життя. Незважаючи на обмежені можливості, обумовлені станом здоров’я або віко-
вими недугами, цей стереотип зберігається на довгий час. Нерідко літні люди та особи з ін-
валідністю навіть відчувають потребу виконувати якусь працю. Крім того, доцільність їх 
участі у трудовій діяльності в умовах інтернатної установи заснована на ряді наукових по-
ложень: 

• трудова діяльність має позитивний вплив на психологічний стан (усвідомлення своєї су-
спільної значимості, самооцінка своїх фізичних можливостей, спілкування в процесі колек-
тивної праці тощо); 

• трудова діяльність пов’язана з рухом, а отже здійснює позитивний ефект на серцево-
судинну діяльність, дихальну систему, функції опорно-рухового апарату та інші фізіологічні 
процеси, що є дуже актуальним під час реабілітації; 

• трудова діяльність є втіленням активного способу життя, при цьому завдання організа-
торів працетерапії в будинках-інтернатах полягає в тому, щоб ця праця була не лише необ-
тяжливою, але й суспільно корисною та мала реабілітаційний характер впливу [4]. 

Крім того, при організації працетерапії в інтернатній установі важливо враховувати й 
психологічну та матеріальну зацікавленість людини при виконанні навіть найелементарні-
ших видів праці. Крім того, бажано забезпечити діяльністю, результати якої використову-
ються самим підопічним і тим співтовариством, в якому людина знаходиться. Важливо за-
пропонувати широкий спектр видів праці для задоволення індивідуальних нахилів і 
здібностей [5]. 
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