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МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ В УМОВАХ 

СПЕЦІОЛІЗОВАНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Соціальна реабілітація – це комплекс заходів, які робить держава та суспільство 

задля створення та забезпечення умов  для соціальної інтеграції людей з обмеженими 

можливостями в соціум, а також відновлення його статусу та здатності самостійної 

суспільної та родинно-побутової діяльності шляхом соціальної адаптації, різних видів 

патронажу та соціального обслуговування [2]. Соціальна реабілітація – невід’ємна 

частина повного реабілітаційного процесу та комплексу, який знаходиться в тісному 

зв’язку з медичною реабілітацією. Ці види реабілітації доповнюють один одного, проте 

не ототожнюються. Соціальна реабілітація спрямована на відновлення порушених або 

ж втрачених психічних функцій людини, її працездатності, а також соціальної 

активності [1]. 

Загалом, заходи так званої медико-соціальної реабілітації проводять фахівці 

різних сфер діяльності, а саме: 

• психологи; 

• медичні працівники; 

• військові психологи; 

• представники громадських та волонтерських організацій; 

• соціальні працівники. 

Необхідність розв’язання проблем, які стосуються реабілітації учасників та 

ветеранів АТО (пізніше ООС, а тепер – російсько-української війни), є одним  із 

найбільш значущих питань, котрому приділяється значна увага в ЗМІ, суспільстві, а 

також яке виноситься на порядок денний засідань різних комітетів і організацій 

громадського спрямування[3]. 

З початку військового конфлікту на території України почали з’являтись 

спеціалізовані реабілітаційні заклади, де ветерани війни отримують кваліфіковану 

допомогу, а саме ряд консультацій, методик, тренінгів. 

В такі місця запрошують фахівців з-за кордону, які практикувались в країнах ЄС 

або в США, і вони проводять численні семінари для молодих українських фахівців, які 

ще не набули достатнього рівня навичок в цій діяльності. 

Таким чином, питання соціальної реабілітації ветеранів війни стоїть гостро в наш 

час, але за останній рік соціальний захист, опіка й реабілітація цієї соціальної групи 

набули стрімкого розвитку і розвиватимуться надалі, адже соціальним працівникам 
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потрібно буде дуже багато працювати для того, щоб всі ветерани цієї жорстокої війни з 

часом адаптувались до мирного життя, пройшли процес реінтеграції і надалі були 

соціально активними. 
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